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هل يتجنب الفقهاء
االصطدام بالعامة عندما
يتعلق األمر باملرأة واآلخر؟

الكاتبة المرصية
إيمان النمر

من أين تستقي المرأة
مصادرها الدينية؟

ت ّتســم المصــادر المعرفيــة لنســاء
الطبقــات الشــعبية بالمحدوديــة ،باســتثناء
ت
الــا� ُمنحــن فرصــة أن يخرجــن إىل العمــل
ي
التجــاري ،الذي يســتلزم ثك�ة الحركــة ت
وال�حال
مــن بلـ ٍـد إىل آخــر ،مــا أعطاهــن مســاحةً مــن
حريــة التعامــل مــع الرجــال والنســاء مــن
القليميــة منهــا ،ومــن َّثم
بيئــات أخــرى ،حـ تـى إ
خــرة الســوق ومهــارات التواصــل
اكتســاب ب
ف
االجتماعــي ،واســتغاللها ي� تكويــن شــبكة مــن
ت
الــى تتســع
العالقــات االجتماعيــة المتنوعــة ي

أن هــذا ك ّلــه
مــن خاللهــا آفــاق
ي
التفكــرّ ،إل ّ
أ
يظــل تحــت رعايــة ش
ّ
وإ�اف الب أو الــزوج،
الرسة وول أ
رب أ
المــر ،وقــد يُم ّثــل الرجــل،
ي
أ
الب أو الــزوج ،مصــدر المعرفــة المنظمــة
والموثــوق فيــه بال ّنســبة إليهــا.
ف� بعــض الحــاالت ،يمثــل أ
الب المعلــم
ّ
ي
أ
المقـ َّـدس ومقيــاس معياريــة الضــداد «خـ يـر-
ش�»« ،صواب-خطــأ» ،وهــو الرمــز الــذي قــد
التأســيس للديــن ف ي�
النــص
تفــوق قداســته
ّ
ي

«يشكّل الزوج ف ي� حياة بعضهن مركز معارفهن
الدينية وغالبية هؤالء لم ي ن
يتلق� تعليماً نظامياً عىل
الطالق»
إ
حــال التعــارض ف ي� رؤيتهمــا وحكمهمــا ،فيتـ ّ
ـول
مســئولية تعليــم ابنتــه ،منــذ طفولتهــا،
أدبيــات التعامــل مــع آ
الخــر ،ال ســيما عندمــا
خرجــت إىل مجــال العمــل ،وهــي لــم تتجــاوز
ويمدهــا ببعــض المعلومــات
 12عامــاً،
ّ
الفقهيــة الخاصــة بــأداء الفــروض مــن صــاة
وصيــام وخالفــه ،فتتعــرف مــن خاللــه عــى
النبيــاء وكرامــات أ
بعــض قَصــص أ
الوليــاء،
السـ َـور مــن القـرآن ،إىل
وتحفــظ بعــض قصــار ُ
أ
ن
ـا�
جانــب العديــد مــن المثــال الشــعبية ومعـ ي
مضامينهــا.
ف
و� حــاالت أخــرى؛ يشـكّل الرجــل الزوج
ي
ف ي� حيــاة أخريــات مركــز معارفهــن الدينيــة،
ين
يتلقــ� تعليمــاً نظاميــاً عــى
وهــؤالء لــم
الطــاق ،ولــم يمتلكــن ،إىل ي ن
زواجهــن،
حــ�
إ
ّ
أ
ـن
ـن ُكـ ّ
وســائل إعــام مرئيــة أو مســموعة؛ لنهـ ّ
ين
يقضــ� ّ
وقتهــن ف ي� العمــل بالزراعــة أو
جــل
ّ
المهــن الحرفيــة والخدميــة ،ويكتفـ ي ن
ـ� بالتــوكل
عــى هللا ف ي� ترصيــف أمورهــن والدعــوة إليــه
ت
الســر
بالــرزق الحــال .وأن يمتعــن بنعمــة
والصحــة ،رأســمالهن ف ي� الحيــاة ،دون أن
يؤديــن فروضـاً أو طقوسـاً دينيــة منظمــة ،لــم
يدركــن كيفيتهــا أو ماهيتهــا ،مثــل الصلــوات
الخمــس ،وال يحفظــن مــن الق ـرآن أيّــة ُســورة
ف
ـن يحفظــن العديد
لقراءتهــا ي� الصــاة ،إنّمــا ُكـ ّ

الغـ ن أ
مــن أ
ت
ت
ـى تُعينهــن
ي
ـا� والهازيــج ال�اثيــة الـ ي
عــى شــقاء العمــل إىل أن تزوجــن.
تعرفــت بعــض
ومــن خــال أزواجهـ ّ
ـنّ ،
النســاء إىل بعــض أحــكام الفقــه الخاصــة
عــد ت يَ� الطــاق والوفــاة
بالمــرأة ،مثــلّ :
ومدتهمــا ،وأحــكام الصــاة والصيــام أثنــاء
ّ
الحيــض والنفــاس ،وكيفيــة االغتســال
ــور ،وأركان
الس َ
والوضــوء .وحفظــن قصــار ُ
الصــاة ،وكيفيــة أدائها ف ي� مواقيتهــا ،وتحديد
القبلــة ،وعــدد الركعــات ،والســجود،
ونصــوص أ
الذكار والتحيــات الختاميــة.
لبعضهــن
كمــا ّأن الــزواج ســمح
ّ
باالنســحاب مــن الحيــاة العامــة واالحتجــاب
داخــل المــنز ل ،ت
حــى أصبــح لديهــن وقــت
يمكنهــن مــن متابعــة وســائل
الفــراغ الــذي
ّ
إالعــام ،المرئيــة والمســموعة ،ومــا تب ّثــه مــن
وجدانهــن ،وبرامــج
أعمــال دراميــة تؤثــر ف ي�
ّ
تثــر اهتمامهــن،
دينيــة واجتماعيــة عديــدة ي
وتتصــل بمســائل وممارســات حياتهــن اليوميــة،
ال ســيما إذاعــة القــرآن الكريــم ،والقنــوات
ت
الــى أعــادت تشــكيل
الدينيــة المتخصصــة ،ي
وعيهــن وأمدتهــن بالعديــد من أدبيــات التعامل
اليوميــة ،وتفســرات أ
الحاديــث النبويــة
ي
أ
ســر النبيــاء والصحابــة،
والقــرآن ،وكذلــك ي

لبعضهن باالنسحاب من الحياة
«الزواج سمح
ّ
الم�ل ت
العامة والبقاء داخل نز
ح� أصبح لديهن وقت
العالم»
لمتابعة وسائل إ
وأحــكام ش
الت�يــع المختلفــة ،وأذكار التوحيــد
واالســتغفار والتســبيح ،وتربيــة النــشء عــى
أ ق
خــا� الــذي حــدده الديــن.
النهــج ال ي
ت
الــى
وتُ ّ
عــد الحكايــة الشــفوية أالقديمــة ،ي
تقصهــا النســاء المســ ّنات والمهــات عــى
ّ
أطفالهــن ،وال تخلــو مــن لــذّ ة البــوح وخيــال
ت
الــى
المثــرة
التفاصيــل العجائبيــة
ي
والعنيفــة ،ي
أ
تقصهــا النســاء المســ ّنات والمهــات عــى
ّ
ف
أطفالهــن ،مــن أهــم المصــادر المعرفيــة ي� حيــاة
المــرأة ،وربمــا تكــون الجــدة الصعيديــة هــي
أكـ ثـر النســاء حفظ ـاً لحكايــات إيزيــس العتيقــة،
وال تتح ّقــق مــن حياتهــا وقيمــة عمرهــا الــذي وىل
ســوى بــرد رواياتهــا ،وتمريرهــا بحــرص وعنايــة
وكأنّهــا أمانــة لديهــا إىل وعــي بناتهــا وحفيداتهــا،
أ
الم َطلســمة،
فهنــاك العديد مــن الرسار الغامضة ُ
ت
بــد مــن أن تتعلمنهــا لالســتعانة بهــا ف ي�
الــى ال ّ
ي
فــكّ الســحر عــن الــزوج المربــوط مــن الجنيــات،
ومشــاهرة العــروس ،ومباركــة المولــود وختانــه،
المشــعة مــن
والخــاص مــن لعنــات الفراعنــة
ّ
ســولت لهــم
معابدهــم وقبورهــم ،لمــن ّ
أنفســهم العبــث فيهــا.
بــذكاء
وتتمتــع المــرأة ،بوجــه عــام،
ٍ
ـدس يُرمــز إليــه عــادة بالقلــب؛ لــذا كثـ يـراً
حـ
ي
ّ
تشــر إىل قلبهــا ف ي� حديثهــا وتدينهــا،
مــا
ي

ومعياريتهــا ف� الحكــم عــى أ
الشــياء وال ّنــاس،
ي
ن
قل�
كقــول إحداهن»:قلـ ب ي
ـى مــش مريحـ ي  ،أو ب ي
ـى مقبــوض مــن هذا الشــخص
حاســس ،أو قلـ ب ي
أو المســألة» ،ويتجــاوز القلــب قدرتــه عــى
كشــف المحجــوب عنــد المــرأة بــأن يكــون
هــو ذاتــه مصــدر المعرفــة الدينيــة المعتمــد
لــدى بعضهــن ،وهــي بذلــك تكــون أقــرب إىل
ف
ـو� الــذي يعتمــد ف ي� معرفتــه عــى
الفكــر الصـ ي
ن
ـد�» الــذي يمنحــه هللا
مــا يســميه «العلــم اللـ ي
أ
ين
وتعــر عــن
المقربــ�،
للصفيــاء مــن عبــاده
ب
تلــك الحالــة بقــول« :بي ـن وبـ ي ن
ـ� هللا عمــار».
ي
تنتمــي أغلــب هــؤالء إىل المجتمــع الزراعــي
الذاعــة أو
ِالبكــر ،ونــادراً مــا يســتمعن إىل إ
لديهــن
العــام المرئيــة ،وليــس
وســائط إ
ّ
إلمــام أو اهتمــام بالمســائل الفقهيــة ،ولــم
ين
وبعضهــن ال
نظامــي،
تعليــم
أي
ٍ
ّ
يتلقــ� ّ
ّ
يعرفــن أيــة كرامــات أو ســر أ
الوليــاء ،ولــم
ي
يــزرن أ
ال ض�حــة الصوفيــة ،باســتثناء تلــك
َ
ف
طفولتهــن بصحبــة أمهاتهــن.
الزيــارات ي�
ّ
وتســتقي بعض النســاء ،ال ســيما الفتيات
مــن مواليــد أواخــر عقــد الســبعينيات ،معرفتهن
الدينيــة مــن التعليــم النظامــي ،وأغلبهــن
ين
اكتفــ� بمرحلــة التعليــم الثانــوي ،وهــؤالء
يفضلــن قــراءة المــادة المدونــة ،باســتثناء
ال
َ
بعــض التفسـ يـرات اليسـ يـرة للق ـرآن الكريــم ،أو

الك�ى ت
ت
المساجد
عىل
بعضهن
د
د
«ي�
ال� تقدم
ّ
ب
ي
ن
بعض الخدمات االجتماعية بشكل
مجا� أو رمزي»
ي

نصــوص بعــض أ
الذكار الصباحيــة والمســائية،
ويعتمــدن عــى المــادة المرئيــة والمســموعة عـ بـر
ـاس ،ومؤخ ـراً مــن
وســائط إالعــام ،بشـ ٍ
ـكل أسـ ي
خــال إال تن�نــت ،ال ســيما المنتديــات الدينيــة
والنســائية ،وصفحــات التواصــل االجتماعــي.
ويلعــب المســجد دوراً محــدوداً ف ي�
دائــرة المعرفــة الدينيــة للنســاء؛ حيــث يقتــر
أ
اســتماعهن إىل خطــب الجمعــة،
المــر عــى
ّ
مكــرات
والمناســبات الدينيــة ،مــن خــال ب
الصــوت القريبــة مــن بيوتهــن ،وتُالحــظ
هامشــية العالقــة ي ن
بــ� النســاء والمســجد،
ال ســيما ف ي� الريــف ،وذلــك ّإمــا لمحدوديــة
المســاحة وعــدم وجــود أماكــن خاصــة بهــن،

أو النشــغالهن الدائــم وعــدم امتالكهــن
ف
و�
لوقــت فــراغ يســمح لهــن بالمواظبــة .ي
الحــرض يقتــر تــر ّدد النســاء عــى مســاجد
ـ� أ
الصوفيـ ي ن
والوليــاء يــوم الجمعــة والمواســم
الدينيــة ،مثــل :شــهر رمضــان ،وعيـ َـدي الفطــر
أ
والضحــى ،أو عنــد الحاجــة للفتــوى ،أو
طلبــاً للراحــة النفســية ،كمــا ت
يــر ّدد بعضهــن
ت
الــى تقــدم بعــض
عــى المســاجد ب
الكــرى ي
ن
ـا� أو رمزي،
الخدمــات االجتماعيــة بشــكل مجـ ي
مــا يجعلهــا فرصــة ســانحة إلعطائهــن بعــض
الــدروس الدينيــة ،وبــث أ
الفــكار الموجهــة
ّ
ـر انخفــاض
بشــكل أيديولوجــي ،وهــو مــا يفـ ّ
يحــض عــى
ِحــدة الخطــاب الديــن ي الــذي
ّ
كراهيــة ذهــاب النســاء إىل المســجد.

ف
آ
الخرافة الدينية والخر ي� التصور
الشع� ..جهل أم عنف؟
بي

تال� الخرافة نجاحاً ف
«ك ق
تث� المشاعر
أن
بد
ال
وظيفتها
�
ّ
ي
ي
ي ي
النسانية المتوترة ت
ال�
تمس الحياة وتهددها»
إ
ي ّ
العقــل البــرش ي يكــره الفراغــات؛ لــذا
تفســر مــا ال يفهمــه بالغيبيــات
يعــود إىل
ي
والخرافــات ،ت
الــى غالبــاً مــا توجــه أنمــاط
في
التفكـ يـر والســلوك ي� المجتمعــات المنغلقــة،
ت
ت
ال�
ـى تتســم بمحدوديــة المعرفــة ،أو تلــك ي
الـ ي
يُمــارس عــى أفرادهــا ت
شــى أنــواع الهيمنــة،
وتكالــب القــوى المتصارعــة المصحوبــة
بســلطة المقــدس.
والخرافــة ،كمصطلــح ،تحمــل عــدة
ـان مختلفــة ذات أصــل وبنيــة موضوعيــة،
معـ ٍ
تــؤدي وظيفــة مــا ،أو تفــر واقعــاً مجهــوال ً
بنــا ًء عــى انعكاســات المتخيــل ،المســتمد مــن
ف
ف
ـا� المهيمــن،
ـر� والثقـ ي
طبيعــة التكويــن المعـ ي
ف
و� هــذا الصــدد يهمنــا تعريــف الخرافــة؛
ي
تصــر مــع الزمــن
بوصفهــا قناعــة مغلوطــة ي
راســخة حـ ّـد اعتناقهــا كحقيقــة كليــة مريحــة.
ويعــد ّكل مــا هــو خــارج ذواتنــا
ّ
وانتماءاتنــا باختالفهــا ،مــادة خــام لبنــاء
خرافــة مــا ،تــزداد احتماليــة وجودهــا ورسيانهــا
أينمــا وجــدت سياســات العــزل والتجهيــل
ف
ت
ـى يحكــم بنيــة
والتعتيــم ،ي
و� المجتمعــات الـ ي
ـكال،
ثقافتهــا
الديــن بمفهومــه المطلــق الراديـ ي
آ
يصبــح الخــر ،المغايــر دينيــاً أو مذهبيــاً،
موضوعــاً قابــا ً للتأويــل والتقييــم وتضــارب
ـال بلــورة قناعــات مغلوطــة،
المشــاعر ،وبالتـ ي
تصـ يـر خرافــة مــن أجــل تفسـ يـر أو إدانــة هــذا

ثــم بت�يــر ممارســة نبــذه
االختــاف ،ومــن َّ
وإقصائــه.
وينطــوي المــوروث
الشــع� عــى
بي
عــدة خرافــات مــن هــذا النــوع ،تعمــل عــى
مسـ ي ن
ـوس،
ـتوي�؛ التفسـ يـر الظاهــري أو الطقـ ي
أ
وك تجــد الخرافــة
والساســيات العقائديــة ،ي
يز
حــ�اً مــن الوجــود يضمــن نجــاح وظيفتهــا،
النســانية
تثــر المشــاعر إ
بــد مــن أن ي
ال ّ
ت
تمــس الحيــاة بشــكل ش
مبــا�
الــى ّ
المتوتــرة ي
وحــس ،كالخــوف مــن تهديــد االســتقرار
أ ّي
ن
ـتوي�؛ المــادي
والمــن االجتماعــي عــى المسـ ي
والمعنــوي.
فمثــاً؛ تعكــس إحــدى الخرافــات
الشــعبية آ
الخــر المســيحي ،ف ي� صــورة
ن
عــدوا� متأهــب دائمــاً للحــرب
شــخص
ي
ين
المســلم� ،وال ينقصــه ســوى اللحظــة
عــى
أ
أن الكنائــس والديــرة مــا
الحاســمة؛ وداللتــه ّ
هــي إال مخــازن أ
للســلحة ،واقتنــاء الوحــوش
الــكارسة مثــل أ
الســود والنمــور!
ويمثــل جســد آ
الخــر ،بوصفــه موضــوع
معاينــة ماديــة ملموســة ،عنــراً أساســياً ف ي�
تكويــن الخرافــة الشــعبية ودالالتهــا؛ أل ّن
ن
نســا� ي ز
ممــ� بالكمــال والجمــال،
الجســد إ
ال ي
َــد َخ َل ْق َنــا
مقارنــة بــأي مخلــوق آخــرَ { :لق ْ
ْالنس ف
يــم } [ســورة العلــق
ِإ َ َ
ــن تَق ِْو ٍ
ــان ِ ي� أَ ْح َس ِ

بأن دينه وحده من
«يمكن ر ّد إالشكالية العتقاد المؤمن الراسخ ّ
أ
ت
ز
يشكل منظومة الخالق وما عداه يغ� مل�م أخالقياً»
ـال فهــذا التقويــم الب ـرش ي نعمــة
( ،])4وبالتـ ي
واليمــان ،إضافــة إىل
إلهيــة تســتوجب الشــكر إ
أن معياريــة الطهــارة والدنــس تشــكل أحــد
ّ
ف
المحــاور المهمــة ،ي� فهــم النســق القيمــي
لــدى التديــن
الشــع�.
بي

ين
يقــر بإمكانيــة تحويــل البــرش
العاصــ� إىل
ّ
آ
مســوخ حيوانيــة وقــردة وخنازيــر ،مثــل اليــة
ـن
( )65مــن ســورة البقــرةَ { :قـ ْـد َع ِل ْم ُتـ ُـم ا َّل ِذيـ َ
اعتــدوا منك ف
ــم كُونُــوا
َْ َ ْ ِ ْ
الس ْــب ِت َف ُق ْل َنــا َل ُه ْ
ُــم ِ ي� َّ
ــئ�}.
ــر َد ًة َخ ِاس ي ن َ
ِق َ

ولذلــك؛ يحمــل جســد آ
الخــر برمــوز
ُ
الدنــس؛ فالمســيحي ذو رائحــة كريهــة،
والملحــد يتلبــس جســده الشــيطان ،ولربمــا
يتحول إىل مســخ مشــوه ،أو حيوان ذي ســمعة
ّ
أ
ف
نز
و� المســألة الخـ يـرة
كريهــة كالقــرد والخ�يــر ،ي
تتفــق جماعــة المؤمنـ ي ن
ـ� باختــاف تصنيفهــم
الديــن ي .

أن الخرافــة المعنيــة هنــا ترتكــز
ونالحــظ ّ
بشــكل جوهــري عــى تابــوه الجنــس ،بصفتــه
أحــد أهــم مقومــات الســلطة االنضباطيــة
دينيـاً
ـع�
واجتماعيـاً ،وهنــا يصـ يـر العقــل فالشـ ب ي
ثريـاً ومتوثبـاً ف ي� رســم خياالتــه ،فمثـا ً ي� أعيــاد
المسـ ي ن
ـيحي� ســاعة إطفــاء أنــوار الكنيســة يلجــأ
الرجــال إىل تقبيــل النســاء ،أمــا زنــا المحــارم،
ت
ـى تالحــق ّكل آخــر ،كالشــيعي
فهــي التهمــة الـ ي
ن
ئ
والعلمــا� ...إلــخ ،فيمــا
والبهــا� والملحــد
ي
ي
قــد نســميه «نمذجــة الخرافــة» (،)Standard
يُطبــق عــى ّكل مغايــر ف ي� الديــن أو المذهــب
أو الفكــر.

وغالبــاً ،ال تصنــع الخرافــة مــن عــدم،
وإنّمــا تتأســس عــى تأويــل بعــد رمــزي
سء اســتغالله
نــص
ظاهــري ،أو ّ
تأســيس أُ ي
ي
عمــداً أو جه ـاً ،مــا يجعلهــا ممنطقــة وقابلــة
أن دالالت
للتصديــق واالعتقــاد ،نجــد مثــا ً ّ
أ
الــى يتضمنهــا ت
ت
الــراث
الســد المتعــددة ي
ـيس ،إضافــة إىل كونــه
المســيحي ونصــه التأسـ ي
ف
رمــز القديــس مــار مرقــس ،ثــم ي� رســالة
ت
الــى
بولــس الرســول إىل أهــل أفســس  11-6ي
تنــص عــى آيــة« :ألبســوا ســاح هللا الكامــل
ـ� تقــدروا أن تثبتــوا ضــد مكايــد إبليــس»،
لـ ي
ربمــا كانــت أســاس بنيــة موضــوع الخرافــة
المذكــورة أعــاه .مثلــه النــص الق ـر ن يآ� الــذي

الشــكالية إىل اعتقــاد
ويمكــن ر ّد تلــك إ
بــأن دينــه هــو وحــده مــن
المؤمــن الراســخ ّ
يشــكل منظومــة أ
الخــاق ،وكل مــا عــداه هــو
غــر ت ز
ملــ�م أخالقيــاً ،بالمفهــوم
بالــرض ورة ي
المتفــق عليــه اجتماعيـاً ،أو قد تعكــس الخرافة
النفــ�؛ إذ
هنــا نوعــاً مــن ممارســة الكبــت
ي
يمثــل الحديــث عــن الجنــس متعــة يتــوق
ف
ـ�.
ـ� تخيـ ي
الالوعــي إىل تفريغهــا ي� بنــاء قصـ ي

المسيحي ف ي� صورة شخص
ُصور إحدى الخرافات الشعبية
«ت ّ
ّ
ن
ين
المسلم�»
عدوا� متأهب دائماً للحرب عىل
ي
وهنــا يصــر آ
الخــر ومجالــه الحيــوي
ي
طيعاً لتشــكيل
ســطحاً مرسحيـاً فارغـاً للخيــالّ ،
النســانية المحتجبــة ،وأخـ يـراً لربمــا
الرغبــات إ
آ
ف
يكــون ذلــك توريطــاً للخــر ي� �ش ي ء يصعــب
البقــاء عليــه ف ي�
عليــه إثبــات نفيــه ،ومــن ثـ ّـم إ
حــوزة المشــاعر العدائيــةـ الـ ت
ـى تقــي المؤمــن
ي
ـ� آ
مــن افتتــان مســاحات القــرب بينــه وبـ ي ن
الخر
بصفتــه كافـراً ،تحــرم ســلطة الديــن بمفهومــه
المؤسسـ ت أ
ـول االختــاط بــه ،إال فيمــا
ي
ـا� والصـ ي
رض
تقتضيــه ال ـ ورة.

وت�يــر فعــل
ضمــن أدوات االســتقطاب ب
العنــف ،وهــي تســتقطب بــذكاء ممنهــج
حســب الهرميــة االجتماعيــة؛ فالقاعــدي
الشــع� وتــره النســق أ
ال ق
خــا� المهــدد،
ي
بأي
أمــا العــى فتــأرسه بشــعارات القضايــا
أ
المميــة والقوميــة؛ إذ تشــكل المؤامــرة
عنــر الحبكــة الخرافيــة ،ويوصــم آ
الخــر
المســتهدف «بالخائــن» ،الــذي تتشــابك
مصالحــه مــع القــوى الصهيونيــة الماســونية
...إلــخ.

أ
ف
نــص
الســوأ أن تُ ّ
ــدون الخرافــة ي� ّ
متماســك يعطيهــا صفــة الثبــات ،ويســهل
تمريرهــا وتداولهــا ،وأن تكتســب حــال
والصــرورة الذهنيــة؛
الســرورة الزمنيــة،
ي
ي
إذ تتغلغــل وتهيمــن عــى الوعــي ،ويســطو
التخيــ� عــى الواقــع المعيــش ،فينتــج
ي
ســلوكيات وتعبـ يـرات متولــدة مــن عقــل غـ يـر
نقــدي ،ممــا يســاهم ف� تنميــط آ
الخــر ،وبنــاء
ي
مزيــد مــن الحواجــز النفســية العازلــة ،حــىت
ـ� صفــوف المتعلمـ ي ن
بـ ي ن
ـ� ،فــا عجــب أن نجــد
أن جــاره المســيحي
شــاباً جامعيـاً يقســم لــك ّ
ذو رائحــة شــديدة العفــن ،حـ تـى لــو علــم أنــه
يســتحم بعــدد ســاعات اليــوم.

ولنتذكــر مثــاً ،ترصيــح محمــد ســليم
العــوا ،أحــد المحسـ ي ن
الســام
ـوب� عــى تيــار إ
ـياس ،عــام  ،2010الــذي أدىل بــه إىل قنــاة
السـ ي
أن «الكنيســة المرصيــة
الجزيــرة؛ ومضمونــه ّ
بواســطة أبنــاء بعض رجــال الدين المسـ ي ن
ـيحي�
تســتورد ســاحاً مــن إرسائيــل ،بغــرض
ين
المســلم�» .ويتجســد
ضــد
اســتخدامه
ّ
ف
ـ� ي� حادثــة قتــل
توظيــف
الخرافــة بشــكل جـ ي ّ
الشــيعة أ
الربعــة بقريــة أبــو مســلم عــام
ين
مدنســ� يســتحقون القتــل
 ،2013بوصفهــم
ت
ـى شت�عــن
وتطهـ يـر القريــة مــن معتقداتهــم الـ ي
أفعالهــم الفاســقة.

وتأخــذ الخرافــة منحــى الخطــر حـ ي ن
ـ�
توظفهــا أيديولوجيــة دينيــة سياســية مــا،

والخرافــة ال تُواجــه ســوى بحــق المعرفة
وحريــة تداولهــا بالتســاوي لــكل مختلــف،
ويلــزم المعرفــة آليات ضبط وتنظيــم ممنهجة

نص
«تتأسس الخرافة عىل تأويل بعد رمزي ظاهري ،أو ّ
سء استغالله
تأسيس أُ ي
ي
عمداً أو جهالً»
تضمــن فعاليتهــا وحمايتهــا «أدلجــة مقابــل
ف
و� زمــن الفضــاءات المفتوحــة،
أدلجــة» ،ي
أصبــح هنــاك محــاوالت فرديــة مــن المعنيـ ي ن
ـ�
بمعالجــة تلــك الخرافــات والقناعــات ،ولكــن
تظـ ّـل كلهــا محــاوالت عشــوائية مشــتتة ،غـ يـر
أن منصــات التواصــل االجتماعــي تحولــت
ّ
بمــرور الوقــت إىل صــورة مــن الواقــع ،مجــرد
ن
والســياس،
ي
موضوعــات لالســتقطاب الديــ ي
و»جيتوهــات» مغلقــة؛ ك ُّل يبحــث عــن شــبيهه
ويتابعــه ،بــل انتقلــت الخرافــات مــن ي ز
حــ�
الشــفاهي إىل نصــوص مدونــة ومؤرشــفة عــى
أ
ال ت
لك�ونيــة ،ف ي� تــداول
جــدران الشــخاص إ
حـ ّـر متبايــن الســياق والهــدف ،بــل واختــاق
أن
خرافــات جديــدة مضــادة ،حـ تـى يُخيــل لــك ّ

الخرافــة أصبحــت أســلوب تفكـ يـر لــدى الـ ّ
ـكل
ضـ ّـد الـ ّ
ـكل.

حجاب المرأة ي ن
ب� سلطة التدين
ووصاية العلمانية

ين
حــ� أفصــح الرئيــس جمــال عبــد
الجماه�يــة،
النــارص ،ف ي� أحــد اللقــاءات
ي
الخــوان
عــن رفضــه طلــب مرشــد جماعــة إ
المسـ ي ن
ـص فــرض
ـلم� ،العــام  ،1953فيمــا يخـ ّ
الحجــاب عــى النســاء ف ي� مــر ،لقــي مــن
المحتشــدين التصفيــق الحــاد ،وعبــارات
العــان عن
والعجــاب ،ولــم يكــن لــه إ
التأييــد إ
ذلــك ،لــوال إدراكــه طبيعــة العقــل والوجــدان
الجمعــي الــذي يحكمــه ،بــل كان عــى وعــي
ـأن روايــة ذلــك الموقــف يزيــد مــن رصيــده
بـ ّ

الجماهــري ،ويمثــل إحــدى نقــاط قوتــه ف ي�
ي
الســياس مــع الجماعــة.
إدارة رصاعــه
ي
ولــم يكــن عبدالنــارص هــو صانــع هــذا
المشــهد ،إنمــا هــي مكتســبات حصدهــا
المجتمــع نتيجــة تشــابكات تاريخيــة معقــدة،
وســجاالت ومعــارك فكريــة دينيــة يُعــاد
اســتدعاؤها وتوظيفهــا آ
الن بعــدة أوجــه
ف
و� واقــع التاريــخ ،وبمــا أننــا أصبحنا
متباينــة ،ي
فــإن
ف ي� عــر الصــورة كناقــل للمعرفــة،
ّ

«طالب الطهطاوي ف� كتابه «المرشد أ
ال ي ن
م� للبنات
ي
والبن�» بتعليم البنات واختالطهن مع ي ن
ين
البن� بل
ومشاركتهم مجال العمل»
ت
ـى يتداولهــا رواد مواقــع
مثــل تلــك الصــور الـ ي
تز
ومجــ�أ
خــ�ل
التواصــل االجتماعــي بوجــه ُم ت ز َ
ت
الــى تظهــر فيهــا
عــن الحقبــة التاريخيــة ،ي
النســاء ف ي� المجــال العــام والمؤسســات ،بمــا
فيهــا الدينيــة ،دون حجــاب ،لــم تُصنــع مــن
فــراغ.
ف ي� العــام 1872؛ حينمــا كانــت النســاء،
خاصــة هــؤالء المنتميــات ش
لل�ائــح االجتماعيــة
ـن
العليــا رهينــات الحرملــك ،ولــم يكــن لديهـ ّ
عمــل وال علــم ،وكان برقعهــن ونقابهــن بمثابة
العزلــة المتنقلــة الفاصلــة ،وممنــوع عليهــن
االختــاط أو الخــروج إىل المجــال العــام إال
ف ي� صحبــة محارمهــن مــن الرجــال ،أو تشــييع
القــر ،صــدر ف ي� جــرأة دينيــة
جثامينهــن إىل ب
واجتماعيــة كتــاب «المرشــد أ
ال ي ن
مــ� للبنــات
والبنـ ي ن
ـ�» ،لرفاعــة الطهطــاوي ،أحــد خريجــي
مؤسســة أ
الزهــر الذيــن اســتفادوا مــن البعثات
أ
الوروبيــة.
ف
و� فصــل بعنــوان ش
«ت�يــك البنــات
ي
مــع الصبيــان ف ي� التعلــم والتعليــم وكســب
العرفــان» ،طالــب الطهطــاوي بتعليــم البنات

ين
البنــ� ،بــل ومشــاركتهم
واختالطهــن مــع
مجــال العمــل ،وعــى إثــره اســتجاب النظــام
ن
ـد� للدعــوة؛ حيــث
ـياس والمجتمــع المـ ي
السـ ي
تأسســت المدرســة الســيوفية ،العــام ،1873
برعايــة «جشــم آفــت» ،زوجــة الخديــوي
إســماعيل ،كأول مدرســة لتعليــم البنــات،
تبعهــا عــى المــدى الزم ـن ي القريــب ،االتســاع
ف� افتتــاح المــدارس والجمعيــات أ
الهليــة مــن
ي
أ
أ
جانــب بعــض الثريــاء الجانــب والمحليـ ي ن
ـ�.
العــام  1899صــدر كتــاب «تحريــر
الشــه� قاســم ي ن
أمــ� ،ف ي�
المــرأة» لمؤلفــه
ي
دعــوة ث
أكــر جــرأة ،مســتنداً إىل مكتســبات
الح ـراك االجتماعــي الــذي تفاعــل مــع دعــوة
المتغــرات
الطهطــاوي ،ومســتفيداً مــن
ي
االجتماعيــة الطبقيــة ،وانصهــار بعضهــا نتيجة
تفتيــت الملكيــات الزراعيــة ،وتنشــيط مجــاالت
التجــارة والصناعــة ،وزيــادة نســب التعليــم
بالمــدن ،وانفتــاح المجتمــع وتعاطيــه مــع
مقتضيــات الحداثــة الغربيــة.
وحينمــا أصــدر أمـ ي ن
ـ� كتابــه ،ســانده تيار
المــام محمــد عبده ،اســتطاع أن
ديـن ي تزعمــه إ

أم� ث
«كانت دعوة قاسم ي ن
أك� جرأة مستنداً عىل مكتسبات
الحراك االجتماعي الذي تفاعل مع دعوة الطهطاوي»
أن الدين
يتكيــف مــع معطيــات عــره ،وأدرك ّ
ال بـ ّـد مــن أن يتفاعــل مــع ديناميــات الحيــاة
التاريخيــة والثقافيــة والنفســية لمعتنقيــه ،بمــا
ـ� لــم يلــغ ،كمــا آ
أن أمـ ي ن
الن،
ال يهدمــه ،كمــا ّ
ُ
ت
الــى نــادى بتحريرهــا،
إرادة الــذات الفاعلــة ي
ولــم يطالــب بـنز ع الحجــاب (النقــاب) بشــكل
تعســفي أو ســلطوي؛ وإنمــا تدريجيــاً مــن
عــر
خــال
تغيــر بنيــة العقــل النســوي ،ب
ي
ـ�،
وســائل التعليــم ،واختبارهــا بالواقــع العمـ ي
البقاء
ـ� عنــه أو إ
بمــا يســمح لهــا باختيــار التخـ ي
عليــه بإرادتهــا.
أمــ� لــم ت ز
أن ي ن
يخــ�ل الحجــاب ف ي�
كمــا ّ
شــكله الظاهــري فقــط ،وإنمــا قصــد الحجــاب
ن
بمعــى أن تمتلــك
الــدالل الباطــن ي ؛
بمعنــاه
ي
العــان
المـرأة زمــام أمرهــا ،ويكــون لهــا حــق إ
عــن أفكارهــا دون خــوف أو إنابــة ،بمــا ال يحول
بينهــا وبـ ي ن
ـ� العالــم الحــي ،وهــو عالــم الفكــر
والحركــة والعمــل عــى حــد تعبـ يـره.
كان لوقــع كتــاب تحريــر الم ـرأة صــدى
عــرت عنــه
مجتمعــي ّ
فعــال وصاخــب ،ب ّ
أ
الوســاط الصحفيــة والمؤسســات االجتماعيــة
باختــاف توجهاتهــا ،وكان الســؤال الــذي
ـ� حـ ي ن
طرحــه أمـ ي ن
ـ� قــال« :ال أدري كيــف نفتخر

بعفــة نســائنا ،ونحــن نعتقــد أنهــن مصونــات
بقــوة الح ـراس ،واســتكمام أ
القفــال ،وارتفــاع
ت
الــى دارت
الجــدران؟» محــور الســجاالت ي
رحاهــا ولــم تتوقــف؛ إذ كيــف أن يكــون
ن
بالجــر
معــى وهــي مفروضــة
للفضيلــة
ب
والتعســف؟
وخفتــت جذوة الســجال إىل أن اشــتعلت
مــرة أخــرى العــام  ،1915غــداة قيــام الحــرب
العالميــة أ
الوىل ،حينمــا فتحــت جريــدة
أ
«الهــرام» أبوابهــا الصحفيــة تحــت وطــأة
أ
الحــكام العرفيــة لمجــال الكتابــة االجتماعيــة،
ودارت إثــر ذلــك معركــة فكريــة ودينية ُســميت
ـفوري� والحجابيـ ي ن
بـــ«معركــة السـ ي ن
ـ�»! شــاركت
فيهــا النســاء ف� بــادئ أ
المــر بأســماء مســتعارة،
ي
أ
ولن متغــرات الزمــن االجتماعــي كانــت �ف
ي
ي
تحمســت النســاء ث
ين
أكــر
صــف
الســفوري�ّ ،
وبــدأن ف ي� المشــاركة بأســمائهن الحقيقيــة ،مــا
ين
بــ� معارضــات ومؤيــدات ،وأبرزهــن كانــت
الفتــاة ش
الع�ينيــة «منـ يـرة ثابــت» ،ممــا فتــح
المجــال التســاع رقعــة الحــوار ،إىل أن ضـ ّـم
عــدة مســائل أخــرى كانــت تدخــل ف� ي ز
حــ�
ي
«التابــوه» ،مثــل مشــاركة المــرأة السياســية،
واســتقاللها االقتصــادي ،وحــق االختيــار ف ي�
الــزواج والطــاق.

العر�» تخ ّلت بعض الفتيات عن حجابهن
«بعد «الربيع ب
ي
كرمز لتمردهن ضد السلطة أ
البوية باختالف تمثالتها»
وعــى إثــره تأسســت مجلــة الســفور،
ت
ـى جــاء ف ي� كلمتهــا االفتتاحيــة:
العــام  ،1915الـ ي
«ليســت المــرأة وحدهــا هــي المحجبــة ف ي�
مــر ،لك ّنهــا محجبــة نزعاتنــا وفضائلنــا
وكفاءاتنــا ومعارفنــا وأمانينــا ،كل �ش ي ء عندنــا
يبــدو عــى غـ يـر حقيقتــه ،فنحــن أمــة محجبة،
حقيقتهــا باديــة ،منهــا ظواهــر كاذبــة ال تتفــق
مــع مــا فطــرت عليــه أ
المــة ف ي� �ش ي ء».
ف ي� الوقــت ذاتــه ،كانــت الم ـرأة تقتحــم
عىل اســتحياء مجــاالت أ
الدب والفن والصحافة
أ
خــر كان بتشــجيع
والعمــل
الخــري ،وال ي
ي
أ
الكث�
أمـ يـرات الرسة الملكيــة ،كمــا تموضعــت ي
مــن الروايــات أ
والعمــال المرسحيــة حــول
قضيــة الســفور ،منهــا «بنــات الشــوارع وبنــات
الخــدور» لفــرح أنطــون.
إذاً ،لــم تكــن مشــاركة النســاء ف ي�
مظاهـرات ثــورة  ،1919وخروجهــن مــن الخدور
والحرملــك مفاجــأة صادمــة؛ إنمــا نتيجــة
طبيعيــة تولــدت عــن مخــاض حـراك اجتماعــي
تراكمــي ،ولــم يحـ ِـم الســيدة هــدى شــعراوي
ورفيقاتهــا عندمــا رفعــن النقــاب ،وظهــرن
ســافرات الوجــوه عقــب عودتهــن مــن المؤتمــر
ئ
الــدول برومــا العــام  ،1923ســوى
النســا�
ي
ي

هــذا الم ـزاج العــام الجمعــي ،الــذي باركتــه
الســلطة السياســية والزعامــة الوطنيــة وقتئــذ،
الســامية
ولــم تُجـ ِـد معــه رصخــات التيــارات إ
ت
ـى تزعمهــا بعــض الك ّتــاب ،مثــل
المحافظــة الـ ي
وغــره.
محمــد فريــد وجــدي ي
حمــل عــى مـ ّـر
وك نــدرك ّ
أن الحجــاب ِّ
ي
تاريخــه ،كرمــز ،دالالت االجتماعــي أكـ ثـر مــن
ف
ن
و� وضــع مشــابه يذكرنــا بمغــزى
الديــ ي  ،ي
ت
الــى نهاهــا الخليفــة عمــر
قصــة الجاريــة ي
ض
ر� هللا عنــه ،عــن ارتــداء
بــن الخطــاب ،ي
يز
للتميــ�
الحجــاب المتعــارف عليــه وقتئــذ،
ت
بينهــا وبـ ي ن
ـوا� أقبلــن
ـ� الحرائــر ،نذكــر ّ
أن اللـ ي
أ
الخ�يــة
عــى المــدارس والجمعيــات الهليــة ي
ت
ـن
ـى أُسســت عقــب دعــوة الطهطــاويُ ،كـ ّ
الـ ي
ســافرات الوجــوه مــن الطبقــات الدنيــا ،عــى
أمــل أن يجــدن فرصــة للعمــل كخادمــات
وممرضــات لــدى ش
ال�ائــح االجتماعيــة العليــا،
ت
ت
الــى فرضــت عــى نســائها
ومنهــا ال�كيــة ي
الحجــاب ،منعـاً الختالطهــن بالمجــال العــام،
الــذي يهيمــن عليــه المرصيــون أ
ال ن
د� ،مــن
وجهــة نظرهــم.
ـفوري� والحجابيـ ي ن
اســتند كل مــن السـ ي ن
ـ�
عــى تلــك الحجــة الطبقيــة ف ي� معركتهــم ،إذ

«كانت مشاركة النساء ف ي� مظاهرات ثورة  1919نتيجة طبيعية
تولدت عن مخاض حراك اجتماعي تراكمي»
الســفوري� ،ومنهــم قاســم ي ن
ين
أمــ� ،رؤوا
إن
ّ
أن نســاء القــرى المرصيــة ســافرات الوجــوه
ّ
ومختلطــات مــع الرجــال ف ي� الحقــل والســوق،
ورغــم ذلــك ت ز
يل�مــن الحشــمة ،ويتمتعــن
والخــاص ألزواجهن ،أمــا الحجابيون،
بالعفــة إ
أن الحجــاب
ومنهــم فريــد وجــدي ،فــرؤوا ّ
عالمــة تمديــن وتمايــز طبقــي يفصــل ي ن
بــ�
عمــات ف ي� القصــور.
والم َن ّ
المقهــورات بالعمــلُ ،
ثــم تتســاءل نبويــة مــوىس باندهــاش،
العــام  ،1926ف ي� مقالهــا المعنــون بـــ «الكمــال
أم الحجــاب» :ألــم تملــوا هــذا الجــدل
العقيــم؟ ولمــن يدافــع عــن الحجــاب أقــول
لــه :عمــن تدافــع بأقوالــك ،ياســيدي ،وجميــع
خاالتــك وعماتــك وأخواتــك ف ي� قريتــك
ســافرات؟ «نحــن ف ي� حاجــة شــديدة إىل نســاء
عامــات كامــات ،يرفعــن مــن شــأن مــر ،ال
ت
الــى يلهــو بهــا الرجــال».
إىل تلــك التماثيــل ي
ف ي� خمســينيات وســتينيات القــرن
المنــرم ،كان المجتمــع مــا يـزال يجـن ي ثمــار
متغ�اتــه ت
الم�اكمــة ،متجاهـا ً أيّــة دعــوة دينية
ي
أو فكريــة تعــود بــه إىل الخلــف ،آمـا ً ف ي� تحقيق
والســياس،
مزيــد مــن التقــدم االقتصــادي
ي
ف ي� ظــل قيادتــه المســتقلة التقدميــة ،إال أنّــه
تحــت وطــأة الهزائــم العســكرية واالقتصاديــة

المتواليــة ،عــاد فاعتصــم بالديــن ف ي� إطــاره
الســياس المؤدلــج المتثاقــف بثقافــات
ي
ف
اجتماعيــة متأخــرة ي� ذيــل التاريــخ ،وكانــت
فرصــة التيــار أ
صــول الســانحة ،الســتغالل
ال
ي
النســانية المنهزمــة،
هــذه الســيكولوجية إ
إلعــادة ترتيــب أوراق معركتــه الخــارسة،
مســتنداً عــى تأويــات رجعيــة لبعــض
النصــوص التأسيســية ،مــع تقزيــم وتشــويه
كافــة المكتســبات القديمــة ،تحــت عنــوان
اسـ تـرجاع الهويــة المســتلبة ،ومحاربــة التغريب
ف
ف
ـا� الدي ـن ي  ،وكانــت
واالســتعمار ي� قالبــه الثقـ ي
المــرأة «ككائــن ن
أد�» ،ف ي� الالوعــي الجمعــي
للجابــة
المتــوارث ،هــي الموضــوع المعيــاري ،إ
مــن المهيمــن؟
عــن ســؤالْ :
كمــا أدرك هــذا التيــار كيفيــة ت
اخــراق
ت
الــى بُنيــت
ثغــرات المجتمــع الظاهريــة ،ي
هــش تحــت وطــأة «طغيــان
عــى أســاس ّ
أن عــادة خلــع
الموضــة»؛ إذ ال يمكننــا إنــكار ّ
الحجــاب مثـاً ،انتـرش ت بـ ي ن
ـ� بعــض ش
ال�ائــح
االجتماعيــة الوســطى عــى ســبيل المحــاكاة
والتقليــد ،وليــس عــن اقتنــاع أو إرادة تامــة.
الشــكالية ،أن تطمــح إىل محــاكاة
وهنــا إ
ئ
ـا� ف ي� إطــاره الخارجــي ،دون إدراك
المنتــج النهـ ي

«إذا كنا نرفض تحميل الحجاب بدالالت المقدس
والعفة فعلينا أن نرفض تحميله أيضاً بدالالت الرجعية
والتخلف»
وبالتــال
أو بلــوغ لــب محتــواه المؤســس،
ي
يســهل هدمــه ،غـ يـر أن ذلــك التيــار نجــح ف ي�
تحميــل الحجــاب بــدالالت مقدســة وقوميــة
مبالــغ فيهــا ،وجعلــه أيقونــة حرصيــة أ
للخــاق
والعفــة ،وصــاغ أفــكاره داخــل قوالــب لغويــة
مركــزة ســهل ترديدهــا ،ومــزودة بيــاء الملكيــة
لليهــام بحريــة الفعــل وتأصيــل االنتمــاء
إ
ئ
ئ
ت
نقــا�
/حيــا�/
عفــى
مثل»:حجــا�
إليــه،
ي
ي
بي
ي
...إلــخ « ،مناديــاً الفاعــات بـــ «أختــاه»،
لتقريــب مســافات أ
اللفــة.
ف ي� التســعينيات ،بــزغ نجــم تيــار
الدعــاة الجــدد ،الــذي اجتــذب الجــزء
المتبقــي مــن ش
ال�ائــح االجتماعيــة العليــا
ت
ـى النســاء والشــباب) مــن خــال تقديــم
(فئـ ي
خطــاب ديـن ي جــذاب وأنيــق ،عــى الطريقــة
الحداثيــة أ
المريكيــة ،فظهــرت الممثــات
ت
المعــ�زالت والمذيعــات وبنــات الــذوات
المحتجبــات.
العــر�» ،ف ي�
بعــد ثــورات «الربيــع
بي
ت
الــى اقتســمت فيهــا
مطلــع العــام  ،2011ي
المــرأة مــع الرجــل الميــدان والهتــاف،
تخ ّلــت بعــض الفتيــات عــن حجابهــن ،كرمــز

لتمردهــن ضــد الســلطة أ
البويــة باختــاف
تمثالتهــا ،الدينيــة والسياســية واالجتماعيــة،
ت
ـى جمعــت
واختلفــت انتماءاتهــن الطبقيــة الـ ي
بـ ي ن
ـ� الريــف والح ـرض  ،إال أنهــن لــم يخضــن
التجربــة بشــكل ممنهــج ومنظــم ،مثلمــا
فعلــت الحركــة النســائية عقــب ثــورة ،1919
وإنمــا تولــدت اختياراتهــن مــن فــورة الزخــم
الثــوري ،ثــم حاكاتهــن بعــض الفتيــات
المراهقــات والجامعيــات ،مــن خــال كتابــة
تجاربهــن عـ بـر وســائل التواصــل االجتماعــي،
وترتّــب عــى ذلــك اضط ـرار بعضهــن إىل تــرك
أرسهــن ،واالســتقالل بأنفســهن ماديــاً بعــد
مواجهتهــن بالعنــف.
ف
و� ّ
الســياس الــذي آلــت
ظــل المــآل
ي
ي
إليــه الثــورات العربيــة ،مــن اســتئثار التيــار
أ
ـول بالســلطة ،ثــم الرصاعــات السياســية
ـ
ص
ال
ي
ت
الــى أخــذت منحــى العنــف ،ثــم انكشــاف
ي
الســتار عــن رخــاوة وهشاشــة القــوى التقدميــة
ت
والــى ال تختلــف منهجيــاً ف ي�
باختالفاتهــا،
ي
أســلوب التفكــر عــن خصمهــا أ
ـول ،تــم
ـ
ص
ال
ي
ي
تســطيح قضايــا المــرأة واتخاذهــا معياريــة
رمزيــة ،لمــن سيكســب المعركــة (مــن
ســيغطيها /مــن ســيعريها؟).

ين
«أم� لم ت ز
يخ�ل الحجاب ف ي� شكله الظاهري فقط وإنما
قصد الحجاب بمعناه
الدالل الباطن»
ي
وال يفوتنــا ّأن ارتــداء الحجــاب تتــوارى
خلفــه العديــد مــن إالشــكاليات االجتماعيــة
المعقــدة ،خــارج إرادة المـرأة؛ إذ يمثــل الحجاب
لبعضهــن رمــزاً أ
للمــان االجتماعــي ،ف ي� ظــل
االنفــات أ
المــن ي والقيمــي ف ي� المجــال العــام،
ومواجهتهــن ت
شــى أشــكال العنــف الرمــزي
والمــادي ،مــن تحــرش لفظــي وجســدي وخالفــه.
وال نغــض الطــرف عــن أن أ
الزمــات
ّ
االقتصاديــة ،وغيــاب العدالــة االجتماعيــة،
بالتــوازي مــع انعــدام فلســفة الجمــال
ـد� مســتويات
والــذوق
وتضخــم الكبــت ،وتـ ن يّ
ّ
ت
ـى تراكمــت عـ بـر عقــود،
التعليــم والتفكـ يـر ،الـ ي
تخيــم عــى المــزاج العــام الــذي يحكــم
ذهنيــة كل مــن الرجــل والمــرأة ،بشــكل ال
أ
خــرة ماديــاً أو معنويــاً،
يســمح الســتقالل ال ي
وبالتــال اســتمرارية خضوعها للســلطة أ
البوية،
ي
والتكيــف مــن أجــل قضايــا حيويــة تمثــل لهــا

أكـ ثـر أهميــة مــن الحجــاب ،مثــل :اســتكمال
اس ،أو تماســك المنظومــة
مشــوارها الــدر ي
أ
الرسيــة ف� حــال إذا كانــت ت ز
م�وجــة ،أو عــى
ي
أ
القــل عــدم جاهزيتهــا النفســية لكــر قانــون
العيــب االجتماعــي.

أي فعــل
وبحســب كانــط؛ ّ
فــإن فــرض ّ
جــر ،يعامــل
مناقــض إ
لــ�رادة هــو فعــل ب
النفــس عــى أنهــا وســيلة لتحقيــق غايــة أو
بنــاء ســلطة جديــدة متعاليــة ،وســينتج عــن
ذلــك فعــل حريــة ظاهــري ،وليــس فعــا ً
ح ـراً يمكــن البنــاء عليــه عــى المــدى البعيــد،
وبالتــال ،إذا كنــا نرفــض تحميــل الحجــاب
ي
بــدالالت المقــدس واحتــكاره لمفهــوم العفــة،
فعلينــا أن نرفــض تحميلــه أيضــاً بــدالالت
ين
الطرفــ�
الرجعيــة والتخلــف ،ومطالبــة
ن
التخــ� عــن أســاليب
والعلمــا�)
(المتديــن
ي
ي
النفــ� ومنهجيــة الوصايــة.
الرهــاب
إ
ي

وعي المرأة المرصية ي ن
ب� النص
أ
ن
الدي� والمثال الشعبية
ي

كمــا ّ
ـص دائم يعضده
ودين نـ ّ
لكل فكـ ٍـر ٍ
ـع� المتــوارث
ويعـ ب ّـر عنــه ،فـ ّ
ـإن المثــل الشـ ب ي
هــو دســتور النســاء الشــعبيات المرصيــات.
دســتور نابــع مــن واقــع ووعــي أ
الســاف،
ٌ
ٌ
معـ بـر عــن حكمــة العجائــز وخالصــة فهــم
تجاربهــم ،وهــو قــد يتـ ق
ـا� أو يتقاطــع مــع
ـيس للديــن الرســمي المعت َنــق؛
النــص التأسـ ي
ت
ـى أنتجتــه،
نظـراً إىل ارتباطــه بثقافــة بيئتــه الـ ي
وأهــم مــا ف ي� طبيعــة المثــل سالســة صياغتــه

ت
ـى تجعلــه
ومفرداتــه اللغويــة ،وواقعيتــه الـ ي
ث
أكــر تــداوال ً وحضــوراً ف ي� ذهــن العــوام،
ال ســيما أ
ين
ال ي ن
ميــ� أبجديــاً
والمثقفــ� منهــم
شــفهياً ،لكــن َ ف
أن معظــم
يوضــع ي� االعتبــار ّ
أ
المثــال الشــعبية مجهولــة المصــدر ،ومــن
العســر تحديــد زمانهــا وأصــل هويتهــا،
ي
الدينيــة أو المجتمعيــة ،ت
الــى أنتجتهــا،
ي
ت
الــى بلورتهــا ،وتحديــد النــوع
والظــروف ي
الجنــ� الــذي صاغهــا ،هــل كان امــرأة أم
ي

«نجد عديداً من النساء ال سيما أ
الكث� من
يحفظن
ات
ي
م
ال
ي
ّ
أ
المثال ويرددنها خالل أحاديثهن أومواقف حياتهن اليومية»
رجــل؟ لذلــك مــن الســهل مالحظــة التناقــض
ف ي� بنيتــه الكليــة وتضــارب مضامينــه أحيان ـاً.
ونجــد عديــداً مــن النســاء ،ال ســيما
الميــات ،يحفظــن الكثــر مــن تلــك أ
أ
المثــال،
ي
ّ
ويرددنهــا خــال أحاديثهــن أو مواقــف حياتهــن
اليوميــة ،لالســتدالل بهــا عــى صحــة آرائهــن
ـيس
وأفعالهــن ،أمــا عالقتهــن مــع النــص التأسـ ي
(القــرآن)؛ فهــي هامشــية جــداً مــن الناحيــة
إالدراكيــة ،وهــي عالقــة حســية تقتــر عــى
وجــوده بهــدف الحصول عــى بال�كة والحســنات،
وحفــظ بيوتهــن وأوالدهــن مــن غوايــة الشــيطان
أ
والنفــس الحاســدة ،أو قراءتــه صدقــةً عــى
ت
المــو�.
أرواح
ــور الفاتحــة
ومعظمهــن يحفظــن ُس َ
والمعوذتـ ي ن
ـرس ،ورغــم
ـ� إ
والخــاص وآيــة الكـ ي
ـف
ـكل دائـ ٍـم ومكثـ ٍ
اســتماعهن إىل الق ـرآن بشـ ٍ
العــام
عــر وســائط إ
عــى مــدار اليــوم ،ب
وآالت التســجيل المختلفــة ،أو بشــكل مبـ ش
ـا�
مــن الشــيخ ،أو ت
حــى أوالدهــن ف ي� مراحــل
التعليــمّ ،إل أنهــن ال ينتبهــن جيــداً لكلماتــه
ـال،
وتراكيبــه ،وال يدركــن تفسـ يـر معانيــه ،بالتـ ي
ال يســعهن ي ز
تميــ� محتــواه إذا خلطــه أحــد
أ
ـن ال يتعرفــن
ـص آخــر وق ـرأه منغم ـاً؛ لنهـ ّ
بنـ ّ

عليــه ســوى مــن خــال القـراءات الممـ ي ز
ـ� بهــا
نــص آخــر ،أو مــن خــال أصــوات
عــن أي ّ
مشــاه� المقر ي ن
ئــ� المحببــة شــعبياً ثل�ائهــا
ي
يز
الممــ�ة؛ كالشــيخ
بالمقامــات الموســيقية
محمــد رفعــت ،ومحمــد المنشــاوي ،وعبــد
وغ�هــم .أيضـاً ليــس
الباســط عبــد الصمــد ،ي
بمقدورهــن تميـ ي ز
ـ� المصحــف عــن أي كتــاب
آخــر يتشــابه معــه ف ي� التنويــن والزخرفــة
والشــكل العــام.
ويوجــد العديــد مــن أ
المثــال الشــعبية ت
ال�
ي
اســتمدت مضامينهــا مــن بعــض آ
اليــات القرآنيــة
أ
والحاديــث النبويــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بأدبيات
الخــر ،والنســق أ
التعامــل مــع آ
الخـ ق
واليمــان
ـا� ،إ
ي
بالقضــاء والقــدر واليــوم آ
الخــر ،والحســاب
والصــر عــى االبتــاءات،
والثــواب والعقــاب،
ب
وأداء الفــروض كالصــاة والــزكاة والحــج ،صيغــت
جميعهــا بمفــردات اللهجــة المرصيــة المألوفــة.
وقــد ثبــت مــن المعاينــة الميدانيــة ّأن
معظــم أ
الفــكار الدينيــة ت
القصــ�
اث
والــر
ي
أ
المضام�ن
وغ�ها مــن
ي
الخــاص بكرامــات الوليــاء ،ي
الــى تؤمــن بهــا النســاء أ
ت
الميــات،
المختلفــة ي
ف
ـال،
يعتقــدن أنّهــا ذكــرت ي� القـرآن الكريــم ،بالتـ ي
تــري عليهــا رمزيتــه المقدســة .عــى ســبيل

«معظم أ
الفكار الدينية ت
القصص الذي تؤمن به
اث
وال�
ف ي
النساء أ
الميات يعتقدن أنّه ُذكر ي� القرآن الكريم»

المثــال؛ ُهـ ّـن يعتقــدن ّأن ّكل مــا يتعلــق بالجــن
والحســد ،هــو حقيقــي وصحيــح ،طالمــا احتــوى
القـرآن بعــض المرويــات المتعلقــة بالجــن ،وذكــر
الحســد ف ي� آيــات كثـ يـرة ،خاصــة ف ي� ُســورة الفلــق
ت
ـى يحفظنهــا باســم المعــوذات ،فأيّــة منطقيــة
الـ ي
يُوجــه بهــا الحديــث ف ي� تلــك المســألة ســوف
تُواجــه بقولهــن «دا مذكــور ف ي� القــرآن».
كمــا تعتقــد إحداهن عــن ي ن
يق� وحماســة ّأن
ق
ـو� مذكورة
إحــدى كرامات الشــيخ إبراهيــم الدسـ ي
ف
«إن امــرأة وبصحبتهــا
ي� القــرآن ،ومضمونهــاّ :
ق
الدســو� ف ي�
طفلهــا الوليــد قصــدت الشــيخ
ي

ف
و� طريقهــا للعــودة
مســجده يك تنــال بال�كــة ،ي
التهــم أحــد التماســيح طفلهــا؛ ألن المســجد كان
ق
ـو�
بمحــاذاة نهــر النيــل ،واســتطاع الشــيخ الدسـ ي
أن يســتخرج الطفــل مــن بطــن التمســاح ،ويــرده
إىل أمــه ســالماً» ،وال زال بالمســجد إىل آ
الن بقايــا
مــن العمــود الفقــري لهذا التمســاح ،شــاهداً عىل
الحجــب عنــه ،وبــرف النظــر
قدرتــه وكشــف ُ
عــن أوجــه التشــابه الواضحــة بـ ي ن
ـ� محتــوى تلــك
ـى يونــس والحــوت ،وجهــل
القصــة وقصــة النـ ب ي
هــذه المــرأة بالزمــن التاريخــي الــذي يســتحيل
ق ف
لكــن
معــه ذكــر كرامــة
الدســو� ي� القــرآنّ ،
ي

أ
الهــم أنّهــا لــم تقتنــع بعــدم صحــة اعتقادهــا،
العتمادهــا عــى العقــل الجمعــي ،ممثـا أ
بالهــل
ً
ف
أخ�وهــا
ورجــال الديــن ي� المســجد ،الذيــن ب
بذلــك ،وال يمكــن أن يكــون هــؤالء عــى خطــأ،
حســب وجهــة نظرهــا.
وهــذه المســألة تجعلنــا ننتقــل إىل نقطــة
أهــم وأخطــر مــن ذلــك ،فيمــا يتعلــق بعالقــة
والرهــاب ،كمــا
النــص
التأســيس بالعنــف إ
ّ
ي
أ
ين
المتبن�
تســتخدمه الجماعــات إالرهابيــة والفـراد
للفكــر الســلفي المتشــدد ،وننتبــه جيــداً إلجابــات
ـ� ســئلن :ما رأيكــن ف� آ
اليــات القرآنية
بعضهــن حـ ي ن ُ
ي
ت
ـى تســتخدمها جماعــة مثــل داعــش ف ي� تنفيــذ
الـ ي
عملياتهــا إالرهابيــة؟ رفضــن تمامــاً أن يحتــوي
القـرآن الكريــم عــى مثــل تلــك آ
اليــات ،حـ تـى ف ي�

ـإن أف ـراد هــذه الجماعــات هــم
حــال ثبوتهــا ،فـ ّ
مــن قامــوا بتحريفهــا يك تتناســب مــع مصالحهــم
ت
ـى يتآمــرون بهــا عــى المجتمــع؛ ألنّــه يســتحيل
الـ ي
ـب ،ف ي� كتابــه شــيئاً
أن يكتــب هللا ،الرحيــم المحـ ّ
قبيح ـاً كهــذاُ ،هـ ّـن عـ ب ّـرن عــن رؤيتهــن بمنتهــى
رصحــن
العفويــة ،دون أن يُدركــن خطــورة مــا ّ
بــه ،وهــي رؤيــة ،بطبيعــة الحــال ،ليســت نابعــة
مــن المعرفــة بالـش ي ء ،إنّمــا مســتمدة مــن تكويــن
ت
ـذا�.
الصــورة إاللهيــة المبلــورة بوعيهــن الـ ي

ن
يع� التنوير تحديداً بالنسبة
ماذا
ي
إلينا؟ وما مرجعيته ونماذجه؟

بــات مصطلــح التنويــر مخـ تـ�زال ً ف ي� طرحــه
حــد االبتــذال أحيانــاً ،ســواء بأثــر
وتناولــه ّ
نقــد فلســفة مــا بعــد الحداثــة ،الالموضوعــي
ف� بعــض جوانبــه ،أو مــن طغيــان أ
الدلجــة
ي

الســطحية والجهــل بتاريخيتــه ،ومــن طبيعــة
أ
الشــياء أن ينســحب عــى المفاهيــم مــا يط ـرأ
عــى المجتمــع البـرش ي مــن متغـ يـرات سياســية
واقتصاديــة واجتماعيــة وجغرافيــة أيضـاً ،وهذا

«من طبيعة أ
الشياء أن ينسحب عىل المفاهيم ما يطرأ عىل
المجتمع ش
متغ�ات»
الب�ي من ي
مــا يضمــن ديناميــة المصطلــح واســتمراريته،
ت
ـى تفــرض إعــادة النظــر ف ي�
تلــك الديناميــة الـ ي
ماهيتــه بحســب الســياق ،وتجديــد أســئلة
البحــث المعنيــة بإمكانــات تحققــه واقعي ـاً.
نســأل :هــل نحــن ف ي� حاجــة إىل التنويــر؟
نعــم ،لكــن مــاذا يعـن ي التنويــر تحديــداً بالنســبة
إلينــا؟ ومــا مرجعيتــه ونماذجــه؟ هــل يقتــر
ن
ت
عــى فتــح بــاب االجتهــاد ووضــع الــراث الديـ ي
تحــت مــرش ط النقــد دون ش�ط ،أم يشــتمل
عــى التحديــث ف ي� أنظمــة الحكــم واالقتصــاد
والمجتمــع؟ هــل نريــد التنويــر بمفهومــه
ن
ـ� السـ ي ن
ـا� الــذي يع ـن الفصــل بـ ي ن
ـلطت�؛
العلمـ ي
ي
الزمنيــة والدينيــة ،أم التنويــر بمعـ نـى فتــح بــاب
الحريــات الفرديــة دون تقييــد وتــرك المجتمــع
يعمــل بآليــة الســوق نفســها أال وهــي التنظيــم
ت
ـذا�؟ هــل لدينــا ثقــة ف ي� قــدرة العقــل البـرش ي
الـ ي
وطاقاتــه كمرجعيــة؟ هــل نمتلــك أدوات تمكينــه؟
ومــا هــي تلــك أ
الدوات؟
ف
و� الســياق ذاتــه؛ مــا هــو نموذجنــا
ي
التنويــري الــذي يمكــن االســتعانة بــه؟ وهــل
تحقــق كمنجــز تــام تاريخيــاً؟ هــل التنويــر
ف
و� أيّــة ت
وأي نمــوذج؛
فــرة تاريخيــةّ ،
بي
الغــر�؟ ي
هــل النمــوذج إال ي ز
نجلــ�ي الــذي عــن ي بماهيــة

الطبيعــة ش
الب�يــة والفضيلــة االجتماعيــة أم
ـا� المثــال الــذي أعطــى أ
النمــوذج أ
اللمـ ن
الولويــة
ي
ي
لوحــدة أ
ـ�
ـ
ن
ر
الف
ـوذج
ـ
النم
أم
ـة،
ـ
العضوي
ـة
ـ
م
ال
ي
ن
الــذي أعلــن أغلبــه معاداتــه للجمــود الديــ ي
وأعــى مــن ســلطة العقــل فــوق ّكل ســلطة ،أم
أ
ـ� الــذي لــم يأبــه بمعركــة الديــن
النمــوذج المريـ ي
وإنمــا بالحريــات السياســية؟
ف
الغــر� كليــاً،
و� حــال رفــض النمــوذج
بي
ي
كمــا يميــل التيــار أ
ف
الثقــا�
صــول الديــن ي أو
ال
ي
ي
ف ي� بعــض وجوهــه اليســارية القوميــة؛ فهــل
يوجــد مـرش وع بديــل حقيقــي وجاهــز ألن يكــون
مرجعيــة ناجعــة؟ ومــا هــي القــوى االجتماعيــة
المخولــة بإنتــاج قيــم هــذا التنويــر؟ هــل
الطبقــات العليــا أم يســتلزم تكويــن طبقــة
خاصــة مــن أ
النتلجنســيا تضـ ّـم تشــكيلة مختلفــة
مــن أ
الصــول االجتماعيــة؟
التغيــر الفكــري؛ هــل
ومــا هــي ســبل
ي
ـكال أم إالصالحــي؟ وكيف
المنطــق الثــوري الراديـ ي
ـأي
أي حـ ّـد يمكــن القبــول بـ ّ
يمكــن التوافــق؟ وإىل ّ
منهمــا؟ وهــل يُفــرض مــن ســلطة متعاليــة أم
جعلــه يتمخــض مــن القاعــدة الشــعبية؟ وكيــف
يمكــن إنشــاء نســخة ثقافيــة ثانيــة تكــون بمثابــة
فلســفة شــعبية ذي لغــة سلســة يمكــن فهمهــا

ف
الغر� كلياً فهل لدينا ش
م�وع بديل
النموذج
رفض
حال
«�
أ بي
ي
حقيقي وجاهز لن يكون مرجعية ناجعة؟»
ت
ش
المشــرك
الحــس
وت�بهــا؟ وكيــف يُصنــع
ّ
مــن ي ن
بــ� التعارضــات؟ ومــا هــي المؤسســات
والوســائط المعرفيــة المنوطــة بنقــل المعرفــة
وضمــان رسيانهــا وفعاليتهــا؟ مــا موقعنــا مــن
ت
ـا�
إنتــاج المعرفــة والفنــون واالقتصــاد المعلومـ ي
ن
الكــو�؟
التقــن ي عــى المســتوى
ي
بــد مــن طرحهــا
أســئلة عديــدة ال ّ
ت
الــى يُطــرح بهــا ســؤال
بالكثافــة ذاتهــا ي
نثمــن ّكل الجهــود
التجديــد الديــن ي  ،ونحــن ّ
ف
ـن
المتواصلــة والحثيثــة ي� تلــك المســألة ،لكـ ّ
التجربــة التاريخيــة يعززهــا الواقــع ،يثبتــان
بــكاف ،ي ن
وحــ�
أن نقــد الديــن وحــده ليــس
ّ
ٍ
إن الديــن معطــى اجتماعــي ،وأحكامــه
نقــول ّ
المتصلــة بالواقــع المعيــش والحيــاة اليوميــة
ت
ـى تتغـ يـر بتغـ يـر
هــي إحــدى أشــكال إنتاجــه الـ ي
بــد مــن أن أهتــم بنفــس
ش�وطــه ،إذاً فــا ّ
القــدر وربمــا أكـ ثـر ،بفحــص الـرش ط االجتماعي
يتغــر منظــوره
كل ،يك ي
ونقــد نظامــه بشــكل ّ ي
ض
ت
الــى تســتلزم
وفــق �وراتــه الضاغطــة ،ي
إتاحــة ســبل التعبـ يـر الحـ ّـر عنهــا ،وإال نكــون
قــد وقعنــا ف� فـ ّـخ التناقــض؛ بــل ت ز
وال�ييــف.
ي
العــام 1932؛ حـ ي ن
ـ� نُ ـرش كتــاب «فلســفة
كاســرر (،)1945-1874
التنويــر» ،إلرنســت
ي

لــم يكــن يهــدف الدفــاع عــن فالســفة التنويــر
بــث الثقــة ف ي�
وعــره ،بقــدر مــا أراد إعــادة ّ
قــدرة إالنســان عــى التفكــر والتأمــل والتحــرر
مــن الوهــم والوحشــية واالنحيــازات الضيقــة
للجماعــة والمصلحــة الذاتيــة والفاشــية ،وقــد
أراد بالتنويــر؛ أن يصبــح إالنســان حــراً« ،حــراً
بالقــدر الــذي يمكنــه الوصــول إليــه»؛ أي ّإن
الحريــة ن
بــالرادة
معــى
مجــرد ،لك ّنــه يتحقــق إ
ّ
والمكانــات المتاحــة ،ويعــن ي أيضــاًّ ،أن قيــم
إ
الحريــة والعقالنيــة ،رغــم إالقــرار بصعوبــة
تحققهــا عــى النحــو الناجــز والتــامّ ،
تظــل
ســؤاال ً مفتــوح دائمــاً يبحــث عــن تمكّ نــه ف ي� ّكل
جيــل وعــر.
والعقــل هنــا ليــس خزينــة ألفــكار ثابتــة،
وإنمــا بمثابــة قــوس مفتــوح ال ينتهــي ،وطاقــة
هائلــة مــن أ
الفــكار تحتــاج إىل قــدر مــن الخيال
النســان ثقتــه ف ي�
الــذي يحررهــا ،وإن فقــد إ
هــذه الطاقــة ،فقــد خالصــه ،وقدرتــه عــى أن
يف ـكّك ويب ـن ي مــن جديــد ،ومــن ثـ ّـم ،يجـ تـرح
التنويــر ،بوصفــه حركــة أفــكار مســتمرة ،ســبيال ً
إىل الحريــة ،ألن تتصــارع وتتناقــض أ
الفــكار
ف ي� تنويعاتهــا ،وينســحب ذلــك عــى الديــن
وممثليــه؛ بــل يجــب تشــجيع تعـ ّـدد الديانــات
والطوائــف والمذاهــب داخــل المجتمــع

«أسئلة عديدة ال ّبد من طرحها بالكثافة ذاتها ت
ال� يُطرح بها
ي
سؤال التجديد ن
الدي�»
ي
النســان ف ي� ممارســه تديّنــه
الواحــد،
وحــق إ
ّ
ـفي مــن أيّــة
وطقوســه ،لكــن دون ّ
تدخـ ٍـل ّ
تعسـ ّ
ســلطة مــا.
لــذا؛ فالتنويــر ال يرفــض الديــن مــن حيث
يقــر بحريتــه داخــل المجتمــع،
المبــدأ ،إنمــا ّ
اتســاقاً مــع مبــدأ الحرية ذاتــه ،كمــا ّأن تاريخية
التنويــر ف ي� نموذجــه المتحقــق إىل درجــة كبـ يـرة،
الغــر� ،يشــهد ّأن رجــال
أال وهــو النمــوذج
بي
فعــال ف ي� مســاره ،ســواء ف ي�
الديــن كان لهــم دور ّ
مرحلــة النهضــة خــال القرنـ ي ن
ـ� الســادس عـرش
والســابع ع ـرش  ،وحـ تـى حـ ي ن
ـ� تخفــف المجتمــع
مــن ســطوة الديــن ف� القر ي ن
نــ� الثامــن عــرش
ي
والتاســع عـرش  ،عــى عكــس مــا يتصــور البعض
«القصــاء هــو الحـ ّـل»،
ممــن يرفعــون شــعار إ
ونقصــد هنــا إالقصــاء بمعنــاه االجتماعــي،
الســياس ،وأوافــق عزيــز العظمــة فيمــا
ال
ي
ذهــب إليــه؛ مــن ّأن تصـ ّـور بعــض المثقفـ ي ن
ـ�
عــن العالقــة التاريخيــة بـ ي ن
ـ� الديــن والدولــة ف ي�
أ
ورو� ،هــي صــورة متخيلــة،
حالــة التنويــر ال ب ي
«ين�ونهــا اســتناداً ،عــى أ
ش
الرجــح ،إىل قـراءة ف ي�
المختـرات ،أو إىل بقايــا ذكــرى دروس التاريــخ
ف ي� المــدارس الثانويــة أو االبتدائيــة» ،واليــوم،
ربمــا مــن منشــورات ومقــاالت التواصــل
االجتماعــي!

ـإن المســألة أعقــد ممــا تُعــرض،
ـال؛ فـ ّ
بالتـ ي
ن
يتســى خوضهــا بجديــة ســوى بضمــان
ولــن
جدليــة أ
الفــكار واحتدامهــا وتنافســيتها ف ي� ّ
ظــل
ت
الــى يتحكّــم
ش�وطهــا االجتماعيــة
ي
المتغــرة ،ي
ـياس واالقتصــادي ،وذلــك أل ّن
فيهــا النظــام السـ ي
مجتمعاتنــا العربيــة متعــددة الطوائــف الدينيــة،
مثــل ســوريا ولبنــان والعــراق ،قــد يستشــهد
بهــا البعــض كنمــوذج للتفتــت والحــروب
أ
الهليــة ،بــل والعنرصيــة ،وليــس مــا يبـرش ّ بأيّــة
قيمــة تنويريــة مــن تلــك التعدديــة ،فنقــول:
«ف ّتــش عــن السياســة ومحاصصــة االمتيــازات
االقتصاديــة».
فضــا ً عــن ّأن تجربــة التنويــر والحداثــة
التاريخيــة بالمنطقــة العربيــة ودول الــرش ق
أ
الوســط وإفريقيــا ،مــا تــزال ف ي� طــور التشــكيل
والتبلــور ،ت
المــد الثــوري
نعــد ّ
حــى يمكننــا أن ّ
ت
الــى لــم تنضــج بعــد ،ناهيــك
أحــد تمثالتهــا ي
عــن ّأن التخبــط والعشــوائية مــا ي ن
بــ� سياســات
ثــم قيــود التبعيــة
االســتعمار واالســتقاللّ ،
االقتصاديــة ف ي� النظــام العالمــي ،قــد ّأخــرت
مــن ذلــك النضــوج ،وعرجــت بــه إىل انتكاســاته؛
ين
ونحمــل
هــل يعــن ي أن نــرخ مــع
الصارخــ� ّ
االســتعمار والنظــام العالمــي وحدهمــا تبعــة
إخفاقاتنــا؟

يقر بحريته
«التنوير ال يرفض الدين من حيث المبدأ إنما ّ
داخل المجتمع اتساقاً مع مبدأ الحرية ذاته»

بالطبــع ال؛ أل ّن موضوعيــة نقــد الــذات
بثقــة تتطلــب إالقـرار بمشــكالتنا الذاتيــة ،وإعــادة
النظــر ف ي� تشــكيالت القــوى االجتماعيــة ،ووالءات
المجتمــع أ
البويــة الوصائيــة الســارية ف ي� وجداننــا
وال وعينــا ،حـ تـى عنــد أكـ ثـر المثقفـ ي ن
ـ� معرفــة.
قــد يقــول قائــل :نحــن لســنا ف ي� حاجــة إىل
أفــكار تنويريــة ،ويعـ تـرض عــى وصفنــا متأخريــن
ين
الغــر� ،لكــن
ومتخلفــ� بالنســبة إىل القيــاس
بي
نطــرح ســؤالنا البســيط؛ هــل مجتمعاتنــا قويــة
ن
تعــا� مــن ظلمــات
وجميلــة وحــرة داخليــاً وال ي
االســتبداد؟ اســتبداد الــرأي ،واســتبداد التقليــد
والعــادات بمصائرنــا ،واالســتبداد برغباتنــا
وأجســادنا وأفكارنــا؟ وظلمــة تخلفنــا الــذي ال

نمتلــك فيــه صنــع الــدواء وال لقمــة العيــش وال
معرفــة العالــم؟
لــح
إالجابــة تفــرض علينــا أن نعــود ونُ ّ
تغــر الــرش وط
بــرض ورة تســليط الضــوء عــى ي
ت
ـى تنتــج وتحرك الوعــي الجمعي ،ف ي�
االجتماعيــة الـ ي
عــر تســود فيــه الشــعبوية والجماهـ يـر ،داخــل
ئ
عشــوا� ال يمكــن حجبــه
عالــم رقمــي مفتــوح
ي
ت
ت
ـى
حــى وإن خضــع لقــوى االحتــكار العالميــة الـ ي
بــدأت التالعــب بــه.
تبدلــت وســائط المعرفــة وتجــاوزت
وقــد ّ
والقليميــة ،حـ تـى وإن انبعثــت
حــدود القوميــة إ
الهويــات إالثنيــة والثقافيــة ،فلــم تعــد المعرفــة

«تجربة التنوير والحداثة التاريخية ف ي� منطقتنا ما تزال ف ي� طور
التشكيل والتبلور»
رهينــة نخــب ثقافيــة تقليديــة ،ومنصــات
أ
الكاديميــات ،ورفــوف المكتبــات ،فالعالــم
يتغـ يـر اليــوم بفضــل ثــورة االتصــاالت عــى نحــو
أعنــف وأرسع وأشــمل وبكثافــة ،ممــا يغ�تــه آالت
الطباعــة والبخــار والمدافــع.
الجماهــر هــي الغوغــاء
ولــم تعــد
ي
والهمــج والمبتــرون ،كمــا ف ي� نمــوذج التنويــر
ـ� الــذي يعتنقــه البعــض بتعصــب ،بــل
الفرنـ ي
عــى العكــس؛ عدالــة وكلمــة الحشــود ،بــرف
النظــر عــن درجــة االتفــاق أو االختــاف بشــأنها،
هــي مــن تحكــم وتدفــع آ
الن ،مــا يتبعــه مــن
ض�ورة النظــر ف ي� مســألة اللغــة كوســيط وكتعبـ يـر
عــن الواقــع منطوقـاً ،أ
والخــذ ف ي� االعتبــار طبيعــة
وانعكاســات الوســيط الرقمــي ف ي� ســيكولوجية
ووعــي المتلقــي ،ســيما الجيــل الحديــث أ
الكـ ثـر
ذكاء أ
وال ّ
تفكــراً!
قــل ي
ً
يحيلنــا ذلــك إىل النظــر ف ي� قيمــة الكلمــة
والنتــاج الفكــري أصــا ً ف ي� عالــم يســوده
إ
التخصصيــة والتقنيــة والضجيــج ،عــى خــاف
الفالســفة والمفكريــن الذيــن كانــوا يمتــازون
يز
ويتمــ�ون
بالمعرفــة تال�كيبيــة تال�اكميــة،
بســعة أ
الفــق؛ إذ كان ي ز ئ
ـا� يفكــر ف ي� فلســفة
الف�يـ ي
الجمــال والطبيعــة ش
الب�يــة ،كمــا يفكــر ف ي�

طبيعــة الكــون وقوانـ ي ن
ـ� المــادة ،اليــوم ،أغلــب
خريجــي الكليــات العلميــة التجريبيــة ال يأبهــون
بفنــون ،وال جماليــات ،وال فلســفة ،وال خريجــو
الكليــات النظريــة يعلمــون أكـ ثـر ممــا يحفظونــه
مــن مقــررات قــد تكــون أبســط مــن مقــررات
المــدارس؛ إذ تحـ ّـول التعليــم بديماغوجيــة مــن
يّ ز
حــ� القيمــة إىل مجــرد وســيلة هدفهــا االرتقــاء
المهــن ي أو الشــكل االجتماعــي ،وعليــه ،فأغلــب
أ
الجيــال الحديثــة ال تهتــم بالقيمــة المعرفيــة،
الســبيل أ
ول للتنــور واالرتقــاء بالوعــي ،ومــن
ال
ي
ثـ ّـم بــات المجتمــع يســوده أنصــاف متعلمـ يـ�،ن
ذوو ثقافــة هجينــة.
ين
التهجــ� أو التمفصــل الــذي
لكــن هــذا
ّ
ث
يدمــج ي ن
حــدا�،
بــ� محتــوى تقليــدي وآخــر
ي
يصبــح ي ز
ركــ�ة اســتقطاب إمــا أن تســتميله
القــوى الرجعيــة ،أو تدفعــه القــوى التقدميــة
إىل أ
المــام ،يتوقــف ذلــك بحســب القــدرة عــى
اســتغالل الســياق الراهــن وتوظيــف مــا يمتلكــه
حمــاس
ّكل تيــار مــن أدوات ماديــة وخطــاب
ي
عاطفــي ،ولنـرض ب مثــاالً؛ نحــن كثـ يـراً مــا نســتمع
إىل جــداالت حاميــة علنيــة حــول الديمقراطيــة
ف ي� إالســام ،أو مثــا ً ش
م�وعيــة االســتثمارات
ت
ـى أُثـ يـرت مطلع
البنكيــة ،ي
وغ�هــا مــن المســائل الـ ي
القــرن ش
الع�يــن.

ين
المواطنــ� ف ي�
لكــن ،هــل إذا نزلنــا إىل
الشــارع ،وعرضنــا عليهــم العمــل ف ي� مصنــع
مــا ،وهــذا المصنــع يكفــل لهــم عمــا ً وراتبــاً
جيــداً ،وبــه نقابــة يُنتخــب أعضاؤهــا عــى النهــج
الديمقراطــي ،وكذلــك ملحــق به مؤسســة تعليمية
وتثقيفيــة حداثيــة تمامـاً ،فضـا ً عــن امتــاك عدد
مــن أ
ـ� يــد ّر مبلغ ـاً مــا ،كــم
ـ
بن
ـد
ـ
ورصي
ـهم
ـ
س
ال
يّ
ســتكون نســبة الرفــض؟ هــل مشــكلة النــاس هــي
رفــض الديمقراطيــة ،رفــض نســبة فائــض الربــح
االســتثماري ،ورفــض أ
الفــكار الجديــدة ف ي� عالــم
ث
حــدا� معولــم يحيطهــم مــن ّكل جانــب ،أم
ي
ّأن الواقــع المعيــش قــد ســلبهم مــا يدفعهــم
أ
يتمســكوا ويدافعــوا عــن أفكارهــم ،ويرتقــوا
لن ّ
بوعيهــم عــى نحــو واضــح؟
يخ�نــا؛ ّأن الديــن نفســه ف ي�
الواقــع ب
ق
يمــر بمــأزق تاريخــي ،ولــم
مجتمعنــا الــرش ي� ّ
يعــد بالتأثـ يـر نفســه الــذي كان يتمتــع بــه ،حـ تـى
وإن بــدا عكــس ذلــك بشــكل إنــكاري يــدل عــى
أ
كث�يــن
ضعفــه ال قوتــه؛ لنّــه يم ّثــل بالنســبة إىل ي
ورقــة تــوت أخـ يـرة ال يملكــون ســواها ،أو ركـ ي ز
ـ�ة
أيديولوجيــة بالنســبة إىل السياسـ ي ن
وك يتنــور
ـي� ،ي
النــاس ويتحفّــزوا ألن يدافعــوا عــن أفكارهــم
وتغيــر واقعهــم ،ت
وحــى يعــودوا إىل إيمانهــم
ي
ـى ،فــا بـ ّـد مــن أن تتغـ يـر ش�وط واقعهــم
القلـ ب ي
المــادي ،وأن تتجــاوز بعــض النخــب الثقافويــة
تز
«المســموعة شــعبياً» ي ز
االخ�اليــة
تح�اتهــا
لتمــد ســبل النقــد إىل مســاحات
الضيقــة،
ّ
أخــرى ،بــدال ً مــن تضييــع الجهــد والوقــت ف ي�

ردات انفعاليــة عــى التيــار أ
ـول ،تـ ّ
ـدل عــى
ـ
ص
ال
ي
التحــرر منــه.
الخضــوع لمنهجــه ال
ّ
ونختتــم بقــول ديفيــد هيــوم (-1711
« :)1776ســتكون بدايــة عبثيــة إذا مــا ت
اخ�نــا رأيـاً
واحــداً مــن نهــر آ
الراء وفيضهــا هــذا ،وجعلنــاه
أنموذج ـاً نمهــره بخاتــم الحقيقــة والصالحيــة»،
فلنــرك أ
ت
الفــكار تفيــض وتكشــف نقائصهــا
بوضــوح ،لكــن دور العقــل أن يعــرف أيــن
ومـ تـى وكيــف يوجههــا بالنقــد ش
والت�يــح وصنــع
ـض الزارعــون مــن حــول النهــر
البدائــل ،وإال انفـ ّ
ين
ين
وســاخط�.
يائســ�

ف
صورة الجسد ي� وعي المرأة الريفية
أ
ن
يب� الدين والعراف االجتماعية

«� بعض المناطق الريفية الزالت بعض أ
ف
الرس تت�ك بناتها
ي
ت
سن الزواج»
ح�
دون حجاب
ّ
زي الم ـرأة مــن المســائل الشــائكة
مســألة ّ
الــزي الدالــة
ودائمــة الجــدل؛ نظــراً إىل رمزيــة ّ
عــى الهويــة المجتمعيــة والدينيــة ،وتحميــل
الجســد أ
النثــوي عــدة تناقضــات ،مثــل :الـرش ف
والعــار ،االزدراء واالشــتهاء ،الطهــارة والدنــس،
الكيــد ونقصــان العقــل.
غـ يـر ّأن الم ـرأة تحــب البهجــة بطبيعتهــا،
وتتلمــس بواطــن جمالهــا الماديــة بداخلهــا،
ولديهــا رغبــة دائمــة ف ي� إظهارهــا ّ
بجــل صورهــا
وأبهاهــاّ ،إل أنّهــا ترتطــم بضوابــط الــزي؛
االجتماعيــة والدينيــة ،فــا ترضــخ لهــا ،وال
ترفضهــا رصاحــةً  ،إنّمــا تتحايــل عليهــا بعــدة
أســاليب.
فالمـرأة الريفيــة ال تلـ ت ز
ـ�م بارتــداء الحجــاب
وخمــاراً» ،ت ز
ش
وت�يــن
ســمى «نقابــاً ِ
الم ّ
ال�عــي ُ
ن
العــر�،
الفرعــو� أو
ســمى
ّكل صبــاح بكحــل يُ ّ
بي
ي
وتســتخدم الصابــون المعطــر وبعــض تركيبــات
العطــور الشــعبية ،وتذهــب إىل نســاء القريــة
الماهــرات إلزالــة الشــعر الزائــد مــن جســدها
ووجههــا ،وتهــذّ ب حاجبيهــا ،وتصبــغ شــعرها،
وترســم عــى جســدها بالحنــاء ،ومعظــم النســاء
المســ ّنات الزال الوشــم يزيــن معاصمهــن
ُ
وأســفل شــفاههن ،رغــم تحريــم ذلــك دينيــاً،

وال زالــت المـرأة الريفيــة تخــرج إىل الحقــل وهــي
ترتــدي عبــاءة فضفاضــة ،لك ّنهــا محــددة ببعــض
ت
الــى تُظهــر معالــم
الخطــوط والرســومات ي
ف
و� مواســم الحصــاد أو الزراعــة ،ال
جســدها ،ي
ســيما الصيفيــة أ
كالرز ،أو حـ ي ن
ـ� تخــرج لتنظيــف
حاجياتهــا نز
الم�ليــة عــى ضفــاف الممــرات
المائيــة ،كالـ تـرع أ
والنهــار وأحــواض الــري ،تنحـن
ي
وتشــمر عــن ســاعديها وســاقيها،
بجســدها،
ّ
ف
مبهــج يجمــع عــدداً مــن
اجتماعــي
مشــهد
�
ٍ
ي
ّ
ٍ
نســوة القريــة ،يتحــاورن فيــه عــن شــؤونهن
الخاصــة بأوالدهــن وأزواجهــن ،وتدبـ يـر أعمالهــن،
ويتداولــن أخبارهــن ،وربمــا يتواعــدن بالزيــارات
لبعضهــن.
ف
و� بعــض المناطــق الريفيــة وأطــراف
ي
الحــرض  ،الزالــت بعــض أ
الرس ،ت
الــى تتباهــى
ي
ت
بجســد فتياتهــن وشــعرهن الجميــل ،تــرك بناتهــا
دون حجــاب حـ تـى سـ ّـن الــزواج ،باســتثناء مواقيت
يج�هــن عــى ارتــداء
الــدوام
المــدرس الــذي ب
ي
موحـ ٍـد ،وبعــد الــزواج تضــع
ـكل ّ
غطــاء الـرأس بشـ ٍ
الفتــاة غطــاء الـرأس عــى اســتحياء ،دون تغطيــة
الشــعر بالكامــل ،وتســتمر بارتــداء التنــورة
نز
المبهجــة.
والجيــ والقمصــان الملونــة ِ
وبمناقشــة بعــض النســوة عــن مســألة
ش
ـ� عنه،
�عيــة ارتــداء الحجــاب وتحريــم التخـ ي

«بمناقشة بعض النسوة عن مسألة �ش عية ارتداء الحجاب
أقرت معظمهن أنّه ض�وري ك ينلن ت
االح�ام االجتماعي»
ّ
ي
أقــرت معظمهــن أنّــه ض�وري ك ينلــن ت
االح�ام
ي
ّ
االجتماعــي ،بــأن يسـ تـرن أجســادهن مــن أعـ يـ�ن
الرجــال ،فبــدون الحجــاب يشــعرن أنهــن
عاريــات ،وأجابــت إحداهــن بواقعيــة حاســمة
عــن ســؤال :هــل توافقـ ي ن
ـ� أن تتخــى ابنتــك عن
حجابهــا؟ فقالــت»:كان جوزهــا يطلقهــا» ،لــم
تــرش إىل الديــن ف ي� تحريمــه أو إباحتــه ،إنّمــا
أشــارت إىل البنــاء االجتماعــي والســلطة أ
البويــة
ت
ـى تهيمــن عــى وعيهــا وواقعهــا.
الـ ي
أخريــات رأيــن ّأن الحجــاب فــرض مــن هللا
يجــب االلـ ت ز
ـ�ام بــه ،حـ تـى وإن ُكـ ّـن غـ يـر مقتنعــات
بــأن
بارتدائــه ،إىل أن انتهــى الحــوار بإقرارهــن ّ
مســألة الحجــاب هــي مســألة اجتماعيــة ف ي�
المقــام أ
الول ،ونظــرت إحداهــن إىل المســألة
بمعياريــة جماليــة بحتــة؛ إذ قالــت ّإن مــا يمنعهــا
مــن ارتــداء الحجــاب ش
«خمار»،
المســمى ِ
ال�عــيُ ،
هــو أنّــه ال يناســب جســدها الطويــل ،وأنّهــا
عندمــا جربــت ارتدائــه جعــل شــكلها قبيحــاً،
فلــم تعــد إليــه مجــدداً.
وتؤهــل النســاء بناتهــن ،منــذ الصغــر،
ّ
ُــن زوجــات وأمهــات ،ويخضعــن لســلطة
ليك ّ
آبائهــن ،ثــم إخوانهــن الذكــور ،حـ تـى لــو كانــوا
يصغروهــن ف ي� العمــر ،ويُقــاس نجــاح البنــت
ّ

يز
وتم�هــا بدرجــة جمالهــا الجســدي وزواجهــا
المبكــر ،لذلــك توافــق معظــم أ
المهــات عــى
الصغــرات ،وتحايلهــن عــى
زينــة بناتهــن
ي
الحجــاب ،ويوفــرن لهــن مســتح�ض ات التجميــل،
أ
ممــا
ويصبغــن شــعورهن باللــوان المختلفــةّ ،
ـال مفتعـ ٍـل ال يتناســب،
قــد يظهرهــن بشـ ٍ
ـكل جمـ ي ّ
حجابهــن،
أعمارهــن أو
عــى إالطــاق ،مــع
ّ
ّ
ويوافــق آباؤهــن عــى ذلــك ،مــا دامــت المســألة
«براجماتيــة» ،الهــدف منهــا الــزواج ،رمــز
تحققهــن االجتماعــي ،مــا ينعكــس عــى ارتفــاع
نســب معــدالت زواج القــارصات ف ي� ريــف مــر،

«تستغل المرأة ف� بعض أ
الرياف كافة المناسبات ،االجتماعية
ي
ف
والدينية ،ي� خدمة مسألة الزواج»
وصعيدهــا وأطــراف الحــرض .
وتســتغل المــرأة ف� تلــك أ
الماكــن كافــة
ي
ف
المناســبات ،االجتماعيــة والدينيــة ،ي� خدمــة
مســألة الــزواج؛ فمثـاً ،وبخــاف حفــات الزفــاف
والخطوبــة ،تلتقــي النســاء وفتياتهــن ف ي� المســاجد
خــال شــهر رمضــان بكثافــة ،ألداء صــاة العشــاء
وال�اويــح ،وكذلــك أ
ت
العيــاد؛ حيــث يخرجــن
إىل المياديــن العامــة ف ي� كامــل زينتهــن بهــدف
التعــارف ،فيمــا بينهــن واختيــار العــروس ،وفيمــا
يُســمى «الجمعــة اليتيمــة» ،وهــي الجمعــة
أ
الخـ يـرة مــن شــهر رمضــان ،تتــم زيــارة مســجد
ق
الدســو� بأعــداد هائلــة مــن النســوة
إبراهيــم
ي
تتواجــد بالمســجد وســاحاته ،وباالقـ تـراب منهـ ّـن
أ
أنــت عزبــاء أم ت ز
نهــن
ســألن�ن ي  :هــل ِ
م�وجــة؟ ل ّ
غــر ت ز
الم�وجــات
خصصــن مكانــاً للفتيــات ي
ف ي� الــدور العلــوي مــن المســجد ،مــن أجــل
التعــارف ،بغــرض الــزواج.

فبمقــدور الثقافــة الشــعبية أن تتحايــل عــى
ت
ـى صنعتهــا بنفســها،
أيــة تابوهــات ،بمــا فيهــا الـ ي
ف
ن
أغــا� النســاء يــوم حنــة
وهــذا مــا نلمســه ي� ي
ف
و� ليلــة الزفــاف والصباحيــة ،خاصــة
العــروس ،ي
ف ي� الصعيــد ،برمــوز وكلمــات تشـ يـر بالتوريــة إىل
ين
العالقــة الجنســية وتفاصيلهــا ي ن
الزوجــ�،
بــ�
ي أ ن
غــا� تال�اثيــة مســميات
ودائمــاً مــا
تســتع� ال ي
ت
الــى تأخــذ الشــكل الدائــري ،ذات
الفاكهــة ي
اللــون الــوردي أو أ
الحمــر؛ كالرمــان ،والعنــب،
ـر رمــزي عــن
والمشــمش ،وخالفــه ،وذلــك كتعبـ ي ٍ
جمــال أعضــاء الجســد أ
النثــوي .وتُعــد تلــك
أ ن
ـا� تراث ـاً مرصي ـاً عظيم ـاً ،يعكــس كثـ يـر مــن
الغـ ي
عــادات وتقاليــد المجتمــع المــري ،ال ســيما
الطــار الــذي يحكــم أ
الرسة ،ويصــف ماهيــة
إ
أ
ف
العالقــة الساســية ي� بنائهــا ،إضافــةً إىل كونهــا
توعيــة جنســية غـ يـر مبـ ش
ـا�ة ،تُل َّقــن ف ي� ّ
ظل ســلطة
المجتمــع ورايتــه.

ويَعقــب الــزواج مســألة ممارســة الجنــس،
وهــي مــن التابوهــات االجتماعيــة والدينيــة
معلــن
بشــكل
المحظــور الحديــث ف ي� شــأنها
ٍ
ٍ
ـح ،ويحظــر عــى الفتيــات الصغـ يـرات غـ يـر
رصيـ ٍ
تز
الم�وجــات التحــدث ،أو االســتماع ،إىل أيــة
مســائل تتعلــق بالجنــس ،يك ال تتفتــح مداركهــن
للشــهوة ،فيقعــن ف ي� المحظــور ،ورغــم ذلــك

وبعــد الــزواج ،يصبح مــن حـ ّـق ت ز
الم�وجات
ف
المغلقــة ،عــن
يعــرن ،ي� مجالــس النســاء ُ
أن ب ّ
ش
يســت�ن بعضهــن
ممارســاتهن الجنســية ،وأن
ويمــر الحديــث
ف ي� المســائل الخاصــة بهــا،
ّ
مرحــاً مبتهجــاً بالنظــرات الغامــزة والضحــكات
الصاخبــة ،وتبــادل العبــارات والرمــوز الجنســية
بمصطلحــات ومفــردات فَجــة ،وتتعلــم الفتيات،

الصغ�ات يغ� ت ز
«يحظر عىل الفتيات
الم�وجات التحدث ،أو
ي
االستماع ،إىل أية مسائل تتعلق بالجنس»
منــذ صغرهــن ،إيقاعــات وحــركات الرقــص
رش ق
ـكل علـن ي ف ي� حفالت
الـ ي� ،ويمارســنه أحيانـاً بشـ ٍ
الحنــة والزفــاف؛ إذ يُعـ ّـد الرقــص مــن المهــارات
أ
النثويــة ت
الــى تجــب إجادتهــا وممارســتها ف ي�
ي
العالقــة الزوجيــة ،إضافــةً إىل قيمتــه المعنويــة
ممــدودة تحمــل ف ي�
كونيــة
كطاقــة
لــدى المــرأة
ٍ
ٍ
ٍ
ثناياهــا تاريخهــا المقــدس وتمردهــا عــى الواقــع،
وكصــاة تمارســها دون وعــي ،تتشــابه ف ي� أثرهــا
ٍ
ـ� ،بال ّنســبة إىل بعضهــن ،مــع حالــة الوجــد
النفـ ي
ف
ـو� الــذي يصــل إليهــا الدرويــش ف ي� رقصــة
الصـ ي
ســما.

الخط الفاصل ي ن
ب� التجارة مع هللا
والتجارة باسمه

ين
المؤمنــ� شــعار« :التجــارة
يرفــع بعــض
مــع هللا أربــح التجــارات» ،لكــن أيــن يقــع
الخــط الفاصــل ،بـ ي ن
ـ� التجــارة مــع هللا والتجــارة
بمســماه؟
ّ
ف ي� زمــن الفضــاءات المفتوحــة المعولمــة،
يتحتــم عــى المؤمــن العــري إثبــات والئــه
ن
ـو� ،واســتيعاب التعدديــة الثقافيــة
لمحيطــه الكـ ي
الرحيبــة ،باختالفاتهــا المتشــعبة ،والمســاهمة
ن
ث
وخــال
إنســا� جــذاب،
حــدا�
بدينــه ف ي� إطــار
ٍ
ي
ي

مــن شــبهة إالقصــاء ،يكــون صالحــاً للتصديــر
واالســتهالك.
يجــري إعــادة تنميــط المؤمــن ،بشــكل يلزمه
أن يكــون منتجـاً وطموحـاً وثريـاً؛ يجمــع مــا بـ ي ن
ـ�
قــوة المــال وقــوة إاليمــان ،وهــو مــا وصفــه
«باتريــك هايــن ي » ف ي� كتابــه« :إســام الســوق»
بــــ «برجــزة الديــن» ،وعليــه كان البــد مــن
ن
علمــا� ،متنــوع خاضــع
إعــادة مأسســته بإطــار
ي
ألحــدث نظــم إالدارة والتســويق ،بالتــوازي مــع

«ما ي ن
ب� السلفنة والتغريب؛ أصبحت الثقافة الشعبية
بما تتضمنه من ممارسات وأفكار ،عبارة عن ي ن
هج� مشوه
ومتناقض»
العمــل عــى تفتيــت الســلطة الدينيــة ،المركزيــة
القديمــة ،وإجبارهــا عــى كــر قاعــدة االحتــكار
وتقاســم تال�كــة الدينيــة معهــا ،واالنتمــاء إليهــا
ئ
انتقــا�.
بشــكل
ي
ف ي� كتاباتــه المبكــرة قــال ماركس»:الديــن
أفيــون الشــعوب» ،تلــك العبــارة بــات الخطــاب
الدي ـن ي بال�جــوازي يتمثلهــا بقــوة؛ بتفوقــه عــى
ن
خصمــه الســلفي المتشــدد ،مــن خــال تبــ ّ ي
خطــاب عاطفــي ،ناعــم وســلس ،ف ي� لغتــه
وصياغتــه ،يدغــدغ المشــاعر ويخدرهــا اســتعداداً
لــزرع أي فكــرة ،وتوجيــه النفــس بالتمــاس مواطن
الضعــف فيهــا ،والحنــو عليهــا ،والعمــل عــى
تحريــر رغباتهــا المكبوتــة بشــكل ش�عــي.
اســتهدف هــذا الخطــاب الطبقــة ثال�يــة
ن
ت
النفــ�
يعــا� أفرادهــا مــن الــراع
الــى
ي
ي
ي
الداخــ� ،الــذي يؤرجحهــا مــا ي ن
بــ� الخــوف
ي
مــن آ
ف
الخــرة ،والرغبــة ي� التمتــع بمباهــج الحيــاة
ت
الــى دائمــاً مــا
الدنيويــة ،واســتهدف المــرأة ي
يعنونهــا الخطــاب الســلفي بـ»نقــص العقــل
والديــن» ،ويُ ّحملهــا كل خطايــا ش
الب�يــة ،ثــم
الفئــات العمريــة مــن المر ي ن
اهقــ� والشــباب،
الذيــن ال تـزال عقولهــم ف ي� طــور التكويــن؛ وهــو

مــا يســهل عمليــة تطويعهــا بتغذيــة تصوراتهــم
الدنيويــة عــن ذواتهــم ،وتزيـ ي ن
ـ� تحقيــق المجــد
الشــخص ،واالســتمتاع بمحصالتــه.
ي
عمــد هــذا الخطــاب إىل النــأي بنفســه
كمــا ّ
عــن معارضــة الســلطة السياســية ،وجــدل
قضايــا العدالــة االجتماعيــة ،ولــم يشــأ التعمــق
ف ي� الفقــه والعلــوم ش
ال�عيــة ،وال أدلجــة فكــره؛
ألنــه عــى هــذا النحــو ،يمكنــه الحفــاظ عــى
الوجــه الخارجــي الـ بـراق للديــن ،دون التوغــل ف ي�
ت
ـى لــم ينجــح ف ي�
تناقضاتــه الداخليــة ،القلقــة ،الـ ي
ين
الكالســيكي�.
حســمها رجــال الديــن
تغ� إطــار الديــن دون محتواه،
وعــى إثــره ي
«الد َعــاة الجــدد؛ رجــاال ً ونســاء» ،الذيــن
بواســطة ُ
اســتثاروا حفيظــة التيــار الســلفي ،وكانــوا َمدعــاة
الشــتداد موجــة جديــدة مــن الصحوة إالســامية،
كـ»ميكانــزم» دفاعــي ،للحفــاظ عــى الهويــة
الغــر� الممنهــج،
إالســاميه مــن االســتالب
بي
بحســب وجهــة نظرهــم.
ومــا ي ن
بــ� الســلفنة والتغريــب؛ أصبحــت
الثقافــة الشــعبية بمــا تتضمنــه مــن ممارســات
وأفــكار ،عبــارة عــن ي ن
هجــ� مشــوه ومتناقــض.
فــا عجــب أن نجــد فتــاة مســلمة جامعيــة عــى

ف
«� عملية تسويق الدين وعرصنته ،أصبح كل �ش ي ء مباحاً ،ما
ي
دام مستنداً عىل محتوى ن
دي� ويسهل التحكم فيه»
ي
الطـراز التديـن ي الجديــد ،وتتمتــع بكافــة مظاهــر
الـ ثـراء االجتماعــي ،ولكنهــا مثـا ً تدافــع عــن قــدرة
بــول البعـ يـر عــى الشــفاء.
وبفعــل الخطــاب الديــن ي بال�جــوازي
التفكــر والســلوك
تغــرت العديــد مــن أنمــاط
ي
ي
الفــردي وتمظهراتــه؛ لعـ ّـل أبرزهــا ،ظهــور موجــة
جديــدة مــن الفنانــات المعـ تـ�زالت ،والمذيعــات
المحجبــات وغ�هــن مــن النســاء أ
الكاديميــات
ي
ت
الــا� يعملــن بالحقــل الفقهــي عــى شاشــات
ي
وهــن ف ي� كامــل زينتهــن،
التلفــاز الفضائيــة،
ّ
ليشــهد مظهرهــن عــى عرصنــة إالســام ،وعــد
ن
ســوقن
ّ
ذلــك نــرة للديــن ،وبشــكل ضمــ ي
ألشــهر العالمــات التجاريــة ،ف ي� عالــم الموضــة
الخاصــة أ
بالزيــاء وأدوات التجميــل.
ومــن شاشــات التلفــاز ،انتــرش الحجــاب
بهيئتــه الجديــدة بـ ي ن
ـ� فتيــات الطبقــة الوســطى
والدنيــا ،ف ي� الجامعــات والمــدارس ،وأصبــح عــى
المســلمة أن ترتــدي حجابـاً عرصيـاً ،وفــق أحــدث
معايـ يـر الموضــة ،وهــو مــا اســتطاع الســوق أن
يســتوعبه بــذكاء ،ويعطيــه مزيــداً مــن الوجــود
أ
واللفــة ،وظهــرت برامــج وأبــواب صحفيــة
تحــت اســم (حجــاب فاشــون) ،إلمــداد المــرأة
المســلمة ،بأحــدث صيحــات ربطــات الحجــاب.

ف
و� عمليــة تســويق الديــن وعرصنتــه،
ي
أصبــح كل �ش ي ء مباحــاً ،مــا دام مســتنداً عــى
محتــوى ديــن ي ويســهل التحكــم فيــه؛ فمثــاً:
نجــد ش�كات مســتح�ض ات التجميــل تبتكــر
مســتح�ض ات مخصصــة للمحجبــات ،لمواجهــة
ـ� بـ ض
القائلـ ي ن
ـأ�ار الحجــاب عــى صحــة الشــعر،
كمــا أنتجــت «الوشــم» و»التاتــو» وطــاء أ
الظافر
إالســامي ،الــذي يســهل وضعــه وإزالتــه عنــد
الصــاة.
كمــا نجــد ّأن الخطــاب الدي ـن ي بال�جــوازي
أبــاح االحتفــال بالمواســم أ
والعيــاد الدخيلــة،
ليــس مــن بــاب االنفتــاح عــى آ
الخــر ،وإنمــا ألن
عوائدهــا الماديــة تعــود إىل مموليــه ،مــن خــال
تدويــر رأس المــال ف ي� مــواد دراميــة وإعالميــة
ومــدن ترفيهيــة ومــوالت تجاريــة ،ويكفــي مثـا ً أن
يصبــح عيــد الحــب ”  ،“ Valentine dayضمــن
ت
الــى يتحتــم فيهــا عــى
العــادات الشــعبية ،ي
المر ي ن
تبطــ� عاطفيــاً ،تبــادل الهدايــا والتــنز ه.
ين
بـ»توثــ� الديــن ي »،
فيمــا يمكــن توصيفــه
لــو اســتعرنا تعبـ يـر أولفيــه روا ف ي� كتابــه« :الجهــل
المقــدس»؛ أي اســتهالك منتــج ديــن ي دون
ت
الــى أنتجتــه ،أو
الحاجــة إىل معرفــة الثقافــة ي
ف
ن
ـا� دخيــل دونمــا
خلــط معلــم ديـ ي  ،بمظهــر ثقـ ي

«لم يعد ن
الدي� ي ن
ره� مؤسساته وأشكال توزيعه التقليدية،
ي
وامتدت الموجة الثورية ،لكل ما هو مقدس ،وأخضعته
للتفكيك والفحص دون مواربة»
ت
اكــراث بالمدلــول الديــن ي ؛ وهــو مــا تجســده
أيضـاً الســهرات الرمضانيــة ،وممارســة الرياضــات
الروحانيــة المســتوردة مثــل «اليوغــا» ف ي� إطارهــا
المؤســلم.

أو إاللحاديــة ،بــرف النظــر عــن حصيلتــه
اللغويــة والبحثيــة ،ليتحــول إىل نجــم (Social
 ،)Mediaوكلمــا زاد عــدد متابعيــه ،زادت
إالعالنــات الممولــة.

العــر� ،ف ي� نســخته
وبفضــل الربيــع
بي
المرصيــة ،أُعيــد رســم خريطــة الســلطة
البطريركيــة ،بكافــة تمثالتهــا السياســية والدينيــة
واالجتماعيــة .

ف
و� الســياق ذاتــه اجتــذب الفضــاء
ي
ت ض
ا� الجديــد بعــض المســلمات،
االفــر ي
ت
الــا� اعتقــدن بصالحيــة الخطــاب الدعــوي
ي
بال�جــوازي ،وأردن إحيــاءه ت
حــى ولــو بتقديــم
ف
ـا� ،وبداخلــه الديــن ،بشــكل مبطــن
محتــوى ثقـ ي
وضمـن ي  ،معتمــدات عــى ســمت ديـن ي تتســم بــه
وجوههــن عـ بـر إيماءاتهــن ،ومهاراتهــن ف ي� الحــوار.

ن
ين
رهــ� مؤسســاته
فلــم يعــد الديــ ي
وأشــكال توزيعــه التقليديــة ،وامتــدت الموجــة
الثوريــة ،لــكل مــا هــو مقــدس ،وأخضعتــه
للتفكيــك والفحــص دون مواربــة أو تكييــف ،ف ي�
ف
ئ
معــر� مشــتت ،وغالبــاً
عشــوا� .
فضــاء
ي
ي
وســاهمت الثــورة التكنولوجيــة بواســطة
تقنيــات التصويــر والتســجيل بالهواتــف
المحمولــة ،ف ي� اتســاع مســاحات الحريــة الفرديــة؛
إذ أصبــح لــدى كل شــخص فرصــة جمــع آالف
ين
المتابعــ� عــى صفحتــه الشــخصية بمنصــات
التواصــل االجتماعــي.
وبأقــل التكاليــف يمكنــه بــث فيديوهــات
حيــة مبـ ش
ـا�ة ،يتحــدث فيهــا عــن رؤيتــه إاليمانيــة

وعــى موقــع «  ،« Instagramظهــرت
ت
لقــ� بـــــ
المحجبــات «الموديلــز» ،أو
الــا� يُ ب ن ّ
ي
ف
ض
ا� ،تل�ويــج
«فاشونيســتا» ،ي� إطــار اســتعر ي
أشــهر العالمــات التجاريــة ،الخاصــة بعالــم
الرفاهيــة ،واســتديوهات التصويــر.
ف
و� هــذا المضمــار ســقط الســند
ي
االقتصــادي الــذي أُقيــم وتمنطــق عليــه الشــعار
الســلفي «يســتمر الغــاء مــا لــم تتحجــب
روجــن
النســاء»؛ إذ نجــد بعــض المنتقبــات يُ
ّ
لفكــرة ارتــداء النقــاب ،بشــكل عــري وجــذاب

يعكــس الـ ثـراء المــادي ،بوقوفهــن أمــام عدســات
التصويــر ف ي� مشــاهد تُ بــرز جمــال أجســادهن
«الم ّمكيجــة» ،مــن خلــف النقــاب ف ي�
وعيونهــن ُ
ن
الــكل الــذي
ي
مشــهد يناقــض المفهــوم الديــ ي
ين
ينتمــ� إليــه .
وعــر تطبيقــات المحادثــات المجانيــة
ب
بتنوعهــا ،تالحقــك الــدروس الدينيــة
المســجلة ،بصــوت أنثــوي منغــم ورقيــق
يغويــك بحــب العبــادة ،أو صــوت ذكــوري
جهــوري يغريــك ِبحســبة الحســنات ،مختتمـاً
ت
الصــو� بجملــة تســويقية بحتــة
مقطعــه
ي
ومبــا�ة »:ال ت
ش
تــردد وكــن تاجــراً فطنــاً،
وأبــدأ مبـ ش
ـا�ة بعــد نهايــة المقطــع» ،وعــى
متاجــر التطبيقــات الهاتفيــة ،ســنجد عديــد
التطبيقــات الممولــة ،والمعنيــة بتعليــم

ت
ش
ـى ســاهمت ف ي�
الفقــه والعلــوم ال�عيــة ،الـ ي
تفتيــت ســلطة الديــن المركزيــة .
ف ي� هــذا الســوق الديـن ي  ،بمعنــاه المجازي،
تحــول الديــن إىل موضــوع وعالقــة ُمشــيئة،
عــى الهاتــف أو الحاســوب ،يســتقر المصحــف
ت ن
و� ،بجانــب تطبيقــات عديــدة ،ربمــا
إاللكــر ي
تحــوي لعبــة للتســلية أو أفــام أخــرى ،داخــل
حـ ي ز
ـ� يزاحــم الدنيــوي المقــدس ،خــارج ســلطة
ـال والمطلــق ،بتقاســمهم نفــس الوســيط؛
المتعـ ي
حيــث تجــرد المفــارق مــن قدســيته المطلقــة،
ن
وتــد� بكثافــة إىل مســتوى التقييــم البــرش ي،
ونســبية الــذوق وجمالياتــه وأحقيــة انتقــاده.
ـراق ،وخلــف
وبعيــداً عــن هــذا العالــم الـ ب ّ
باحــة أحــد المســاجد الكـ بـرى ،ف ي� مشــهد يختلــط

ث
ت
ن
ن
ـدا�؛
ـا� ،والتق ـ ي الحـ ي
فيــه الرمــز الدي ـ ي بالهويـ ي
تبيــع إحداهــن التمائــم والخــرز أ
الزرق ،والكــف
المعروفــة شــعبياً بـ»خمســة وخميســة» ،ومكتوبـاً
عليهــا بعــض أ
الذكار ،وقصــار الســور ،مثــل:
المعوذتـ ي ن
بالضافــة إىل المصاحــف
والخــاص ،إ
ـ� إ
والســبح وســجاد الصــاة ،وخاتــم التســبيح
الرقمــي.
ين
وحــ� ســئلت البائعــة الســتينية ،عــن
إيمانهــا بالتمائــم والخــرزة الزرقــاء ،أجابــت
بأنهــا «مجــرد ســلع تجاريــة تبيعهــا بغيــة الــرزق
ويشـ تـريها النــاس بهــدف الزينــة» .إذاً ،هنــا نحــن
أمــام رمــز دي ـن ي  ،فقــد مدلولــه وأصبــح مجــرد
التعبــر ،عنهــا
ســلعة ،ولكــن مــا يــزال يجــري
ي
بشــكل مهجــن يفتقــد إالدراك.
ولــئن تجــردت الخــرزة الزرقــاء والتميمــة
عــر الزمــن ،فقــد حــان
مــن مدلولهــا الديــن ي  ،ب
الوقــت أن يعـ تـرف الفاعلون االجتماعيون بنســبية
ف
ـا� ب ـرش ي متغـ يـر بــدال ً
فهــم الديــن ،كمكــون ثقـ ي
مــن التحايــل عليــه ،وتعزيــة النفــس بالعبــارة
ـه�ة «أحــب الصالحـ ي ن
ـ� ولســت منهــم».
الشـ ي

الثقافة الشعبية ي ن
ب� السخط
أ
واالمتداح ..من يمل فراغ الهدم؟

«الثقافــة الشــعبية مفهــوم فــارغ
يملــؤه أشــخاص مختلفــون ف ي� أزمــان مختلفة
بأغــراض مختلفــة»
انغارد فالديفيا
كانــت أعــوام الحــرب العالميــة أ
الوىل
ت
وحــى منتصــف ش
الع�ينيــات،
(،)1918-1914
بمثابــة العــر
الهــزل
الذهــى للمــرح
ي
بي
«الفودفيــ�» ف ي� مــر ،الــذي لمــع عــى
ي
ن
وعل الكســار
خشــبته ّكل مــن نجيــب الريحـ ي
ـا� ي
وعزيــز عيــد ،مرسح ـاً يشــبه ف� تكوينــه ،آ
الن،
ي
فــرق المهرجانــات الغنائيــة ،كمــا واجــه حالــة
ت
الــى ُوجهــت إليــه مــن
الســخط نفســها ،ي
النخــب الثقافيــة والدينيــة ،وقتئــذ ،متهمـ ي ن
ـ�
تهــدد ســامة
إيــاه بأنّــه مفســدة أخالقيــة ّ
ت
ـى يديــن بهــا المجتمــع.
المنظومــة القيميــة الـ ي
ف� تلــك آ
الونــة ،كان جــورج أبيــض
ي
قــد عــاد مــن فرنســا ،عقــب اجتيــازه شــهادة
إتمــام دراســة فنــون التمثيــل بمعهــد
«الكونرسفتــوار» ،تحــت رعايــة الخديــوي
ن
أن مرسح
ـا� ( ،)1914-1894إال ّ
عبــاس حلمي الثـ ي
أبيــض الــذي قــدم روائــع الكالســيكيات
الغربيــة ،قــد فشــل فش ـا ً ذريع ـاً ف ي� جــذب
ن
الريحــا�
الجمهــور ،الــذي كان يذهــب إىل
ي
والكســار ،حامـا ً أحيانـاً مقاعــده الخاصــة مــن
شـ ّـدة الزحــام ،مدندنـاً ف ي� الشــوارع والحــارات
ن
أغــا� مرسحيــات
ووســائل المواصــات
ي
وال�بــري؛ ألنّهــا ّ
بــكل بســاطة
كشــكش بــك ب

كانــت تعكــس مدلــوالت حيــاة عامــة النــاس،
وتتحــدث بلغــة واقعهــم المعيــش.
ف
الثقــا�
لــذا ،فطــن موجهــو الخطــاب
ي
النخبــوي أو الديــن ي ؛ الــذي اســتهجن هــذا
ـن ذا النكهــة الشــعبية ،إىل ض�ورة مفاوضته
الفـ ّ
أو احتوائــه ،ســيما بعــد أن اســتمال لصفّــه
بعــض مثقفــي الطبقــة العليــا ف ي� خضــم ثــورة
 ،1919ممــا ســاهم ف� عمليــة تضمـ ي ن
ـ� الثقافــة
ي
الشــعبية داخــل بنيــة الخطــاب القومــي،
بتعبــر
بوصفهــا «ثقافــة عامــة النــاس» ،أو
ي
هيجــل «روح الشــعب» المنعكســة ف ي� أغانيــه
وحكاياتــه الشــعبية.
تمــر مجتمعاتنــا آ
الن بحالــة مماثلة ،وإن
ّ
ث
التنظ�يــة؛
كانــت أكــر تعقيــداً مــن الوجهــة
ي
الن بعــض أ
حيــث تنشــط آ
الشــكال الشــعبية
ن
وغ�هــا،
ـا� المهرجانــات ي
مــن الفنــون ،مثــل أغـ ي
ليــس بوجههــا الـ تـر ث يا� القديــم ،إنّمــا بحصيلــة
تفاعلهــا المتو ّلــد مــن الهوامــش الح�ض يــة
ت
الــى أفرزتهــا عمليــة «التحديــث
والريفيــة ،ي
القــري» الممتــد عــى مــدار تاريخنــا
الحديــث ،ومــن ثـ ّـم ال ّبد مــن تحليــل عالقاتها
ت
الــى تديــر رهانــات وخطابــات
مــع القــوى ي
الواقــع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية.
وتنكشــف ســلطة المعرفــة هنــا؛ ي ن
حــ�
تســتغل تلــك الخطابــات متباينــة أ
اليديولوجية،
بمــا تمتلكــه من نصــوص ومنهجيات المســاحات

«الثقافة الشعبية ليست مفهوماً فارغاً وإنما هي «أرض
تفاوض وتبادل» بمفهوم جرام�ش ي »
الفارغــة ف ي� الوعــي الجمعــي ،الــذي أنتــج تلــك
ت
ـى يُنظــر إليهــا باعتبارهــا
الثقافــة الشــعبية ،الـ ي
ثقافــة ســاذجة وبدائيــة أو بدويــة ،يمكــن
ف
و� ذات الوقــت؛
تقويمهــا أو اســتغالل جهلهــا ،ي
بالتال؛
«كتلــة حرجــة» ال بـ ّـد من ضمــان والئهــا ،ي
تصبــح موضوعـاً ش
لم�وعات «تحديــث وتنوير»،
لليمــان القويــم» ،بحســب المتدين
أو «هدايــة إ
أ
ـياس تصبــح صوت ـاً انتخابي ـاً ف ي�
ـ
وللس
،
ـول
ـ
ص
ال
ي
ي
العمليــة االنتخابيــة.
وحــ� ننظــر آ
ين
الن إىل عالقــة المثقــف
الليـ بـرال الجديــد ،أو حـ تـى بعــض التقدميـ ي ن
ـ�،
ي
بالثقافــة الشــعبية؛ ســنجدها عالقــة ضبابيــة،
جـراء انفصالــه عــن الواقــع المعيش الــذي تمثله
طبقــة تلــك الثقافــة ،أو الســتغراقه واسـ نز
ـت�افه ف ي�
ـأن ّكل مــا هــو
المعرفــة
ي
التنظ�يــة ،واعتقــاده بـ ّ
لمعايــر تلــك المعرفــة ،ال
مغايــر أو مخالــف
ي
يـ ق
ـر� إىل رتبــة ثقافــة تســتحق ت
اع�افــه ،بوصفــه
«مثقفـاً حقيقيـاً» ،وتلــك «ثقافــة محليــة مبتذلــة
ف
و� ســياق آخــر؛ «ثقافــة نــاس بســطاء
وزائفــة» ،ي
ســذج» ال يبكــون إال عــى الخـ ب ز
ـ�.
الليــر يال
يتبــى
ف ي� الســياق ذاتــه؛
ب
نّ
مفــردات الثقافــة الشــعبية ضمــن خطــاب
ئ
ـا� ملتبــس ،حـ ي ن
ـ� يُواجــه
الهويــة بشــكل انتقـ ي

بتحديــات التقــدم الحضــاري الــذي يعتنقــه،
فنجــده يتغـ نـى بأخــاق وشــهامة «ابــن البلــد
الصيــل» ،والفــاح «ابن النيل وملــح أ
أ
الرض»؛
الــذي يمتلــك آالف أ
العــوام مــن الحضــارة
القديمــة ،وتتحــدد كثافــة هــذا الخطــاب تبعـاً
للظــرف التاريخــي الــذي يمــر بــه المجتمــع،
ســيما وقــت أ
الزمــات والثــورات ،أو ف ي� حــال
االنتخــا�.
الســياس
االســتقطاب
بي
ي
عــى النقيــض؛ ي ن
حــ� ننظــر إىل عالقــة
أ
اليدولوجيــة الدينيــة مــع الثقافــة الشــعبية،
ســنجدها ث
أكــر توازنــاً وذكا ًء ،ســيما أنّهــا
تشــتغل عــى رهانــات الواقــع المعيــش بشــكل
ت
ـع�
براجمـ ي
ـا� يناســب نمــط تفكـ يـر العقــل الشـ ب ي
التكفــر
مــن الطبقــات الدنيــا ،رغــم خطــاب
ي
ئ
ـتعال� الــذي توجهــه إليــه؛ ألنّــه يرتكــز عىل
االسـ ي
نــص مقــدس يشــكل أســاس المــزاج العــام.
ّ
بالتــال؛ تشــتغل أ
الصوليــة الدينيــة عــى
ي
رصيــد مــادي مــن خــال العمــل التطوعــي بع�
ت
الــى تمثــل
جمعياتهــا ومنظماتهــا ي
الخ�يــة ،ي
روابــط مدنيــة آمنــة بديلــة ،لسـ ّـد الفـراغ الــذي
تركتــه الدولــة والثقافــة النخبويــة ،وكذلــك
رصيــد معنــوي يتفق مــع البنيــة الســيكولوجية
للمسـ ي ن
ـتهدف�.

«فطن موجهو الخطاب ف
الشع�
الفن
الحتواء
النخبوي
الثقا�
ي
ف بي
بعد أن استمال لص ّفه بعض مثقفي الطبقة العليا ي� ثورة
»1919
وهنــا نطــرح ســؤالنا؛ هــل منتجــو
الثقافــة الشــعبية نز
الرادة ،ومجــرد
م�وعــو إ
ذوات ســلبية خاضعــة أ
للدلجــة؟ حـ تـى تُعـ ّـرف
ثقافتهــم بأنّهــا مفهــوم فــارغ ،كمــا ّ
يــدل
ـص المقتبــس الــذي بدأنــا بــه ،أو «ليــس
النـ ّ
لهــا وجــود إال ف ي� ضــوء النظــرة المعياريــة
ت
ـى نلقيهــا عليهــا» ،بحســب تعبـ يـر الباحثــة
الـ ي
أ
ين
ال ثن�بولوجيــة ،مار ي ن
ســيغال�؟
تــ�
ت
الــى
بالرجــوع إىل الرسديــة التاريخيــة ي
الحــال
ذكرناهــا ف ي� البدايــة ،أو المشــهد
ي
لبعــض أ
التعب�يــة مــن الفنــون
الشــكال
ي
أن الثقافــة
الغنائيــة أو الدراميــة؛ ســنجد ّ
الشــعبية بالعكــس هــي تمثــات ذات فاعلــة
واعيــة قــادرة عــى المقاومــة ،ولتوضيــح ذلــك
ال بـ ّـد مــن االســتعانة بنظريــة الهيمنــة للمفكــر
الماركــ� أنطونيــو جرامــش ي (،)1937-1891
ي
الــذي ينظــر إىل الثقافــة الشــعبية عــى أنّهــا
مجــال للــراع ي ن
بــ� مقاومــة التابــع ،وقــوى
الدمــج المهيمنــة عــى المجتمــع ،ومــا ينتــج
عــن ذلــك يُطلــق عليــه «تــوازن تســوية».
أ
ف
أن
لكــن ال ّ
بــد مــن الخــذ ي� االعتبــار؛ ّ
جرامــش ي وضــع مقاربتــه تلــك ،مــن منظــور

ـر� ،ف ي� ظـ ّـل هيمنــة ثقافة
الـراع الطبقــي الغـ ب ي
ال�جوازيــة الصناعيــة ،عكــس عمليــة
الطبقــة ب
ف
ت
ـى تنتمــي
المقاومــة والدمــج ي� مجتمعاتنــا الـ ي
ل ـراع أيديولوجــي فكــري ،مــن نــوع الـ تـراث/
الحداثــة ،القوميــة /االســتعمار ،التقــدم/
التخلــف ،وتقــوده طبقــة واحــدة عــى حـ ّـدة
تبايــن خطاباتهــا؛ ألنّنــا لــو نظرنــا إىل كــوادر
ث
القيــادة ف ي� الخطــاب
التحديــى التنويــري أو
ي
الديـن ي ســنجدهم ينتمــون إىل الطبقــة العليــا
أو الطبقــة المتوســطة العليــا.
بــد مــن محاولــة فهــم
وهنــا ،ال ّ
تفكــر الــذات المنتجــة
واســتيعاب نمــط
ي
للثقافــة الشــعبية؛ إذ هــي ذات مرنــة ،وغالب ـاً
مــا تب ـن ي اختياراتهــا عــى أســاس النفعيــة مــن
ّكل مــا يحيــط بهــا ،ويحاورهــا ،أو يحــاول
ت
اخــراق نســقها ،كمــا ي ّتســم وقــع لغتهــا
المســتخدمة بالحســية والخشــونة ،وغالبــاً ال
تخضــع مفرداتهــا للتشــذيب؛ ألنّهــا متولــدة
ن
بالمعــى ،وإن
مــن ظــروف قاســية تهتــم
كان مواربــاً ،ال الشــكل؛ حيــث تشــبه عوالــم
ئ
المغــر� ،محمــد شــكري (-1935
الــروا�
بي
ي
ف
ف
ز
ـا�»؛ لــذا توصــم
 ،)2003ي� روايتــه «الخـ بـ� الحـ ي
بالســوقية والعنــف.

الن بعض أ
«تنشط آ
الشكال الشعبية من الفنون ليس بوجهها
تال� ث يا� القديم إنّما بحصيلة تفاعلها المتو ّلد من الهوامش
الح�ض ية والريفية»
عــى هــذا النحو؛ تتبـ ي ن
ـ� صالحيــة مقاربة
ت
ش
ـى تســم
جرام ـ ي لتفسـ يـر حالــة التناقــض الـ ي
ف
ـال «المعدل
الثقافة الشــعبية ي� مشــهدها الحـ ي
بالتحديــث»؛ ألنّنــا ي ن
حــ� ننظــر بموضوعيــة
ن
أغــا� المهرجانــات
كمثــال تطبيقــي إىل
ي
بشــكل بنيــوي ،داخــل ســياقها االجتماعــي
واالقتصــادي ،الــذي أفرزهــا ،ســنجدها إدماجاً
ت
ـى اشــتغلت
تجاريـاً ،مــزج كافــة الخطابــات الـ ي
عــى الوعــي
الشــع� ،كل بحســب قــوة
بي
ف
ت
و� الوقــت
وجــوده وقدرتــه عــى االخــراق ،ي
ذاتــه؛ اســتطاعت التعبـ يـر عــن قضايــا واقعهــا
المــؤرق الــذي أنتجتــه السياســات الطبقيــة.
إذ نجــد بعــض مضامينهــا مــن نــوع
ئ
ـا� المصــاغ عــى شــكل حكايــة،
الوعــظ الوصـ ي
تشــبه ف� مغزاهــا أ
المثــال والحكايــات الشــعبية
ي
ت
تحــث عــى الزهــد وتــرك
الــى
ّ
القديمــة ،ي
الشــهوات مــن أجــل آ
الخــرة ونيــل الجــزاء
التعوي ـض ي ؛ محتــوى اختلطــت فيــه الدعايــة
أ
الصوليــة ت
الــى تجــذرت عــى مــدى العقــود
ي
ـياس
الماضيــة ،وانســجمت مــع الخطــاب السـ ي
ـث الفقـراء عــى الصـ بـر والخضــوع،
الــذي يحـ ّ
ئ
غنــا� موســيقي راقــص،
لكــن ف ي� قالــب
ي
يتعــارض مــع تلــك أ
ت
ويقــرب مــن
الصوليــة،

ـب للحيــاة ،الباحــث عن
ـع� ُ
المحـ ّ
المـزاج الشـ ب ي
ّكل ترسيــة رخيصــة ي ن
تعــ� عــى الصعوبــات
الحياتيــة الضاغطــة ،وتناســب مــوارده.
وعــى وجــه آخــر؛ نجــد محتــوى ذا
توجــه اجتماعــي طبقـ ّـي ،لك ّنــه مضمــر ،م ـرآة
صادمــة تعكــس حــال العوالــم الرسيــة،
المســكوت عنهــا مجتمعيــاً بشــكل أو بآخــر،
وكاشــفة لبعــض السياســات القهريــة ومشــاعر
الســخط والظلــم االجتماعــي ،مثــل بابــات
ت
الــى كانــت توصــم أيضــاً
« ابــن دانيــال»؛ ي
باالبتــذال زمــن المماليــك؛ أي بمثابــة شــكوى
أ
المــ� ،ونــوع مــن المقاومــة
معلنــة عــى
ضــد الســلطة المهيمنــة.
الرمزيــة ّ
أ ن
ـا�؛ هــي إعــادة
كمــا نجــد ّ
أن تلــك الغـ ي
تســويق الثقافــة المهمشــة مــن أدوات الثقافــة
الرســمية؛ أي إعــادة إنتــاج مضــاد للممارســات
االســتهالكية المفروضــة ،والمحيطــة بالعقــل
الشــع� ،ســاعد عــى ذلــك وفــرة الوســائط
بي
العالميــة
التكنولوجيــة الحديثــة،
والمنصــات إ
ّ
التجاريــة ،وكذلــك إتاحــة التقنيات الموســيقية
ت
ـى يســهل اســتخدامها
والصوتيــة المعالجــة الـ ي
بمــوارد ماديــة ومعرفيــة محــدودة.

ســاهم ف ي� فعاليــة هــذا التســويق؛
أ
ف آ
خــرة ،الــذي
المــزاج الثــوري ي� الونــة ال ي
اســتمال بعــض الشــباب مــن ش
ال�ائــح
االجتماعيــة العليــا إىل تلــك أ
الشــكال
التعب�يــة ،مــن الفنــون والدرامــا ،لموافقتهــا
ي
حالــة التمــرد والمقاومــة المتحــررة مــن قوالــب
التقاليــد االجتماعيــة ،والممارســات السياســية،
والثقافــة النخبويــة المضــادة للمبــادئ الثوريــة
أ
الساســية ت
الــى بُلــورت ف ي� ثــاث «عيــش،
ي
حريــة ،عدالــة اجتماعيــة»
إال أن ذلــك أثــار ،آ
الن ،حفيظــة
ّ
أ
ين
ين
والمهندســ�
المهنيــ� مــن (الطبــاء
ش�ائــح
ين
ين
المنتمــ� إىل الطبقــة
والمعلمــ� وخالفــه)؛
الوســطى ،المهـ ّـددة بالهبــوط نتيجــة سياســات
إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة الجديــدة؛ ألن
صعــود هوامــش المجتمــع ،مثــل هــؤالء
ن
أغــا� المهرجانــات ودرامــا
الذيــن ينتجــون
ي
«فتــوة الحــارات والعشــوائيات» ،بمثابــة
تهديــد للمنظومــة القيميــة ت
الــى تحــدد
ي
ســلوكهم وممارســاتهم الطبقيــة ،وكذلــك
تضعهــم ف� مرتبــة ماديــة ن
أد� ،وهــم الذيــن
ي
أفنــوا أعمارهــم ،واســتجابوا لخطابــات
ت
الــى حثــت عــى ض�ورة التعليــم
التنميــة ي
والكفــاح ،والتحديــث مــن أجــل الحصــول عىل
امتيــازات اجتماعيــة أفضــل ،ولســان حالهــم
ت
ـأ� شــخص غـ يـر متعلــم ،من
يتســاءل :كيــف يـ ي
العشــوائيات أو الريــف ،ويتحصــل عــى شــهرة
جماه�يــة ،وعائــد مــادي أكـ ثـر مــن طبيــب أو
ي

مهنــدس ظـ ّـل يكافــح ف ي� مســار التعليــم لمجرد
أن أ
الول يغــن كلمــات مبتذلــة بــا ن
معــى؟
ّ
ي
ف
أن الثقافــة الشــعبية
ي� النهايــة؛ ســنجد ّ
ليســت مفهومــاً فارغــاً ،وليســت مجــرد
سياســات مفروضــة مــن فــوق أو تلقائيــة مــن
نفســها ،وإنمــا هــي «أرض تفــاوض وتبــادل»،
تتــم فيــه إعــادة إنتــاج
بمفهــوم جرامــش ي ّ ،
ـ� أ
عــدة متناقضــات تجمع بـ ي ن
الصــول الجذرية
ض
و�ورات الواقــع المعيــش ،وخطابــات
الهيمنــة.
ف
و� ظـ ّـل حالــة االلتبــاس الــذي تعيشــه
ي
آ
الن مجتمعاتنــا ،وتبــن ي سياســات الثقافــة
عــى حســاب تهميــش البنيــة االقتصاديــة
السياســية ،فمــن المنطقــي أن يكــون أ
القــدر
عــى مزاحمــة مركزيــة الخطــاب؛ هي هوامشــه
ت
ـى تتســم بالمرونــة ،وتتبــع مبــدأ
الثقافيــة الـ ي
النفعيــة للــراع عــى آ
الليــات المحــدودة
المتاحــة ،ومــلء مســاحات الفـراغ مــن الهــدم
أ
إن
اليدولوجــي كتوظيــف مضــاد ومباغــت؛ بل ّ
ـال ،إذا دققنــا
الثقافــة الشــعبية بوجههــا الحـ ي
النظــر ،هــي ثقافــة نابعــة مــن عشــوائيات
ت
اخــراق مضــاد تجــاه
اســتطاعت عمــل
السياســات الفوقيــة المتســمة بالعشــوائية.

ن
ب�
الشع�
التدين
أغنية العمل ي
يب
أ
ت
صول
واالخ�اق ال ي

ولــدت أغنيــة العمــل مــن مخــاض صنــع
ف
بواك�هــا ،صدحــت بهــا أصــوات
الحيــاة ي� ي
ين
أثــر بــراح الحقــول الخــرض اء،
عــر ي
الكادحــ� ب
والنشــاءات المعماريــة،
ومواقــع حفــر المناجــم إ
الحم ي ن
الــ� القلقــة وســفن الصياديــن
مــن دروب ّ
المهــرة ،مــن الســاقية والشــادوف والنــورج
والمحــراث ،مــن شــقوق أ
الرض الجــرداء ،مــن
ـ� حـ ي ن
همهمــات المرصيـ ي ن
ـ� كانــوا يبنــون قصــور
ملوكهــم ومعبــد آلهتهــم؛ كل حجــر ف ي� الهــرم
نُحــت بصــوت الجمــوع «هيــا هــوب وهيــا

ليصــا» ،إىل أن أصبحــت دعــوة أ
للمــل واســتمداد
العــون مــن القديــر «طلــع الصبــاح فتــاح يــا
عليــم الجيــب مفيهــش وال مليــم» و «يــا مهـ ّـون
هــون عــى طــول».
ّ
تنتمــي أغنيــة العمــل أ
الشــع�
لــ�دب
يب
المتولــد مــن الوعــي الجمعــي المتــوارث ،والــذي
ســرورة النــص بالبنــاء عليــه حســب
يحكــم ي
تغـ يـرات البنيــة؛ االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وهــو
بالتغيــر
بنــاء بطبيعتــه مــرن وشــفاهي يســمح
ي

أ
«ل ّن أغنية العمل بنت الحياة فهي بمثابة قطعة أدبية
عفوية تعكس حياة صانعيها بكافة مكونات بنائهم الفكري
والعقائدي»
وغــر مملــوك لفــرد ،أو محتكــر
والتبديــل ،ي
لجماعــة وإنمــا مســموح بمشــاعيته .

الســاعة تالقينــا كلنــا جواعــة ،يــا خولينــا بــص ف ي�
النبــوت تالقينــا كلنــا بنمــوت».

الغنيــة أ
ويعــود منشــأ تلــك أ
بالســاس إىل
المجتمعــات الزراعيــة والرعويــة ،المعتمــدة عــى
العمــل الجماعــي اليــدوي ،قبــل أن تغزوهــا
آليــات الحداثــة والثقافــة الكتابيــة ،لذلــك نبعــت
الخــرة والمعانــاة ،والحاجــة إىل التخفــف
مــن ب
ف
كثــرة عنفــه،
و� أحيــان ي
مــن رتابــة العمــل ،ي
عــى إيقاعهــا تبتهــج النفــس أو تتحــرر باندفــاع
الشــكوى آ
والهــات ،ف
ت
صــو� جماعــي
هديــر
�
ي
ي
أ
متصــل تــذوب فيــه النــا ،الســيما أثنــاء تلــك
أ
العمــال الـ ت
ـى تتطلــب االنضبــاط ف ي� وحــدة حركية
ي
رسيعــة ومضنيــة للجســد ،وتلــزم البقــاء لمــدد
زمنيــة تتصــل مــن الصبــاح الباكــر إىل غــروب
الشــمس.

أ
ول ّن أغنيــة العمــل بنــت الحيــاة ،بفعاليتها
ش
المبــا�ة ،فهــي بمثابــة قطعــة أدبيــة عفويــة،
تعكــس حيــاة صانعيهــا بكافــة مكونــات بنائهــم
الفكــري والعقائــدي ،بمــا تتضمنــه مــن عــادات
وتقاليــد وطقــوس وأعــراف اجتماعيــة ،وفيهــا
نجــد العامــل والفــاح ف ي� وحــدة عضويــة مــع
بيئتــه وأدواتــه ،بشــكل يعكــس فلســفته إاليمانيــة
أ
الشــمل ،الـ ت
ـى تــرى العالــم ف ي� وحدتــه الكونيــة.
ي

نجــد إحــدى أغنيــات جمــع القطــن ،الــذي
ن
يحـ ي ن
ـا� فيــه
ـ� موعــده خــال شــهر سـ ب
ـبتم� ،ويعـ ي
الفالحــون مــن ارتفــاع درجــة الحـرارة ،يســتجدون
وغــر�،
الشــمس أن تغــرب «يــا شــمس حجــي ب ي
ين
الخــول
مســتعطف�
النــى»
ي
وســلمي لنــا ع ب ي
(رئيســهم) أن يـرأف بحالهــم «يــا خولينــا بــص ف ي�
المجمــع تالقينــا كلنــا بنجمــع ،يــا خولينــا بــص ف ي�

كان الفــاح يحتفــي بحيواناتــه المستأنســة،
بمحراثــه وســاقيته ،ويغـن ي لهــا ويحدثهــا ،ويبــث
ئ
االحيــا�
بــراءة عقــل إالنســان
إليهــا همــه ،ب
ي
بكينونتــه الطفوليــة البدائيــة؛ منهــا تلــك أ
الغنيــة
المعنونــة بـــــ «أغنيــة الــري والســاقية» وفيها »:يا
ســاجية (ســاقية) دوري يمـ ي ن
ـ� وشــمال ،واســجي
(اســقي) العنــب الخوخــي والرمــان ،ســامة
الحم ـرا ( البقــرة) مــن السـ ي ن
ـك� ،معايشــة الفج ـرا
ين
والمســاك� ...يــا رب صبحنــا صبــاح
(الفقــراء)
الخـ يـر ،صبــاح خواجــة (صاحــب المــال) مــا عليــه
ص�نــا صـ بـر أيــوب ،وأيــوب صـ بـر
ديــن ،يــا رب ب
لمــا ف
و� الوعــد والمكتــوب».

«الدين شكّل مركزية الثقافة الشعبية بما يتضمن أغانيها ففي
الوجه البحري بمرص يستهل ويختتم فالحوه أغنياتهم بالشكر
والثناء إىل هلل»
ت
ـى يختلــط
ومــن هــذه المناجــاة العذبــة ،الـ ي
فيهــا التمــاس الحاجــة بمحبــة أ
الشــياء وصبغهــا
ن
بالمعــى ،نقــول ّإن الديــن شــكّل مركزيــة كل
منتوجــات الثقافــة الشــعبية ،بمــا يتضمــن
أغانيهــا ،ففــي الوجــه البحــري بمــر كان
يســتهل ويختتــم فالحــوه أغنياتهــم ،بتقديــم
آيــات الشــكر والثنــاء إىل هللا ،ثــم الصــاة عــى
الرســول ،عليــه الســام ،أو ذكــر أحــد أ
الوليــاء
ين
الصالحــ� ،وبعــض آل البيــت.
ف
ت
الــى ال يــزال
ي
و� أغنيــة «التطويــش» ،ي
القبــ� بمــر ،تتجســد
يرددهــا فالحــو الوجــه
ي
ّ
جــل مدلــوالت إاليمــان بوصفــه
«الشــع�»؛ إذ
بي
تُســتهل بالتوحيــد «ال إلــه إال هللا ،يــا غفــان
وحــد هللا ،هــي شــهادة التوحيــد بيهــا العبــد
يبقــى ســيد» ،أ
ولن الثقافــة الشــعبية واقعيــة،
وتشــتد واقعيتهــا كلمــا نبعــت مــن بيئــة شــديدة
المـراس ،فســتكون كل تحايــا الصــاة والتقديــس،
ت
ـلط� المحبــة والنفعيــة ف ي� ٍآن واحد.
مدفوعــة بسـ ي
ـول
ومــن آيــات تلــك الواقعيــة ،أن يأخــذ الـ ي ّ
ـ� الفعــ� المعايــن ف� حيــاة هــؤالء الكادحـ ي ن
الحـ ي ز
ـ�
ي
ي
بمــا يمثــل نســقاً إيماني ـاً مغاي ـراً تمام ـاً لمعايـ يـر

الفقــه الديـن ي التقليــدي ،ف ي� هــذا النســق يمتلــك
الــول القــدرة عــى منــح عطايــاه ،أو العقــاب
يّ
آ
آ
ف
ن
الفــوري ي� الزمــن ال ي� ال الجــل؛ بــل وتبتــدئ
تراتبيــة الــول ف� هــرم القداســة مــن أ
القــرب
يّ ي
مكانيــاً ،ففــي أغنيــة التطويــش المشــار إليهــا،
يصــى عــى التهامــي وجــال الديــن أ
الســيوطي
ُ
ن
ـا�؛ شــيوخ الطــرق الصوفيــة المعروفـ ي ن
ـ�
والتيجـ ي
ق
ـو� وأبــو العباس،
بالصعيــد ،ثــم البــدوي والدسـ ي
ت
ـأ� الخـ يـر ،أو يخــرب البيــت
وبالصــاة عليهــم يـ ي
وفــق نــص أ
الغنيــة «وإن صليتــوا ،الخـ يـر ريتــو،
وإن مــا صليتــوا يــا خ ـراب بيتــو».
وكمــا يناجــي العامــل والفالح ربــه وأولياءه،
يناجــي محبوبــه ،وتكــون فرصتــه للتخفــف بشــكل
رمــزي ،مــن مشــاعره واحتياجاتــه العاطفيــة
الضاغطــة والمقيــدة ،الســيما ّأن موســم الحصــاد
ف� الريــف مرتبــط بمواعيــد ت ز
وال�امــات حفــات
ي
الــزواج والخطبــة؛ إذ تتضمــن جميــع أغنيــات
العمــل الشــعبية ،الرغبــة ف ي� لقــاء المحبــوب بعــد
اشــتياق وولــه ،ويأخــذ الجســد أ
النثــوي حـ ي زـ�اً كبـ يـراً
والمعايــر الجماليــة،
مــن الــدالالت الوصفيــة،
ي
مثــل «اتدحرجــي يــا بيضــة ف ي� الكــرم نجــي بلــح..
ـى ممنــون».
واتدحرجــت البيضــا خلــت جلـ ب ي

«أصبحت أ
الغنية الشعبية ت
ال� تشيع ف ي� أوساط العمل ،يغ�
ي
منشغلة بالعمل وال مختصة به ،وأصيبت بعمومية صارخة
البؤس»
و� أغنيــة تتعلــق أ
ف
بالعمــال نز
الم�ليــة
ي
الخاصــة بالمـرأة الريفيــة ،مثــل «البحــر بيضحــك
ليــه ،وأنــا نازلــة أدلــع أمــى القلــل» ،نالحــظ
داللــة الواقــع المتحــرر مــن قيــوده الدينيــة
وتســر بداللهــا
واالجتماعيــة ،المــرأة تخــرج
ي
المغــوي ،بــل وتــرح عــن عالقتهــا العاطفيــة،
ت
اس،
ـى تربطهــا بمحبوبهــا «الجــرة كانــت عــى ر ي
الـ ي
ن
القــاس» .
محبــو�
بي
ي
قابلــ ي
ومــع دخــول المجتمعــات ش
ال�قيــة ،ومنهــا
مــر ف� تجربــة التصنيــعُ ،عـن بعــض الملحنـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
ت
ن
والمغنـ يـ� بإعــادة تــداول هــذا الــراث ،ي� قالــب
ث
ـدا� ثــوريَ ،معـن ي بقضايــا العدالــة االجتماعية
حـ ي
وانعكاســات الواقــع ،ومنهــا أغنيــة «الحلــوة دي
قامــت تعجــن ف ي� البدريــة» ،تأليــف بديــع خـ يـري
ـ� ســيد درويــش ،وكانــت ال ت ـزال أ
وتلحـ ي ن
الغنيــة
ـا� أ
ن
المــل واســتمداد العــون
عذبــة ،تحمــل معـ ي
المحبــة ،ورغــم الفقر
مــن قــوى الغيــب الرحيمــة ُ
«بــس المـزاج رايــق وســليم ،بــاب أ
المــل بابــك يــا
ـ� معــاك المــال بــردو الفقـ يـر لــه
رحيــم  ..يالـ ي
رب كريــم» ،أو حـ ي ن
ـ� غ ـن ي الشــيخ إمــام «طلــع
الصبــاح كل الجمــال ف ي� طلعتــه ،والطـ يـر صــدح
للمــوىل جلــت قدرتــه ،ألحــان جميلــة تنعــش
القلــب الحزيــن» .

آ ف
و� ّ
ظــل تمديــن الريــف وحداثتــه
الن ،ي
وتغــر البنيــة االجتماعيــة ،ثــم انســداد أ
الفــق
ي
أ
بســيولته الدينيــة الصوليــة ،لــم تعــد المــرأة
الريفيــة ف ي� حاجــة إىل مــلء جرارهــا ،وال صنــع
بز
خ�هــا بشــكل يومــي ،وال الغنــاء بــدالل عــن
أ
بأثــر
محبوبهــا ،واســ ُتبدلت الغنيــة الحيــة ،ي
محطــات إالذاعــة وقنــوات الديــن المتخصصــة،
الــى تــدس الســم ف� العســل ،أو أ
ت
الغنيــات
ّ ي
ي
الشــعبية االســتهالكية المســماة «بالمهرجانــات»،
الشــائع تداولهــا بـ ي ن
ـ� صفــوف النــشء والشــباب
مــن الجنسـ ي ن
ـ�؛ إذ يُســتمع إليهــا أثنــاء تجمعــات
موســم الحصــاد بشــكل جماعــي ،أو فــردي مــن
خــال الهواتــف النقالــة.
الن أصبحــت أ
آ
الغنيــة الشــعبية ت
الــى
ي
تشــيع ف ي� أوســاط العمــل ،غـ يـر منشــغلة بالعمــل
وال مختصــة بــه ،وإنمــا أصيبــت بعموميــة
صارخــة البــؤس مبتذلــة المعـ نـى واللحــن ،قالبهــا
ئ
ـوا� ،يحكمــه تداعــي االرتجال ،وال
متناقــض وعشـ ي
يمثــل ذلــك النقــد نوع ـاً مــن ممارســة االســتعالء
ف
الثقــا� النخبــوي ،وال إدانــة صانعيهــا ،مقابــل
ي
اجـ تـرار بـراءة زمــن اجتماعــي ّ
ول بأعبائــه ،إذا آم ّنــا
بحتميــة التغيـ يـر ،بقــدر ّتبـ ي ُ ن
ـ� جــزء مــن الواقــع
ـكل المهـ تـرئ والمرتبــك ،فــأي جمــال ومنطقيــة
الـ ي

ف ي� أغنيــة مطلعهــا مثـاً« :احنــا بتــوع ربنــا ومعانــا
شــهادة بكــدا»؟! ،وأي عذوبــة ي ن
كــد
تعــ� عــى َّ
ف
ت
ـى
الحيــاة ي� أغنيــة «الشــيطان قــال للعبــد» ،الـ ي
تمثــل حــواراً دينيـاً محضـاً ،ال يخلــو مــن ممارســة
ت
ـى يؤصلهــا الوعــي ،بتكـرار
الوصايــة القبيحــة ،الـ ي
ممــل وصاخــب؟!

ن
العل� للنساء ..جدل
الظهور
يّ
الحداثة والطبقة والتحرش!

مدرســة
عينــت نبويــة مــوىس ّ
عــام 1906؛ ِّ
أ
ف ي� مدرســة عبــاس ال يم�يــة للبنــات بالقاهــرة،
ـهري قــدره ســتة جنيهــات ،ف� حـ ي ن
ـ�
براتــب شـ ّ
ي
يتحصــل المدرسـ ي ن
ـ� الرجــال عــى ضعــف
كان ّ
الراتــب ،وهــو مــا أثار ســؤالها المســتنكر:
هــذا ّ
لمــاذا؟ ثــم فهمــت أن أ
المــر يتعلــق بفــرق
ّ
ّ
ت
ـى كانــت ح ّق ـاً حرصيّ ـاً
الشــهادات العلميــة الـ ي
للرجــال؛ حيــث لــم يكــن بوســع النســاء
االلتحــاق بالبكالوريــا (الثانويــة العامــة) ،ومــن
كأول امـرأة ،الجتياز
هنــا كان قرارهــا بالتقـ ّـدمّ ،

وتحــدي الهيمنــة
اختبــار شــهادة البكالوريــا،
ّ
الذكوريــة.
لــم تســلم نبويــة مــوىس ف ي� مغامرتهــا
تلــك من ســخرية واحتقــار الرجال (المسـ ي ن
ـؤول�
وتمــت الموافقــة عــى طلبهــا،
والعــوام)ّ ،
اعتقــاداً منهــم بيقـ ي ن
ـ� رســوبها يك تصبــح عـ بـرة
ّ
ومحــل اســتهزاء ،وتح َّتــم عليهــا الذهــاب
إىل االختبــار محتميــة ،بصحبــة شــقيقها،
ـتقلن المقعــد أ
وهمــا يسـ ّ
الخـ يـر مــن الـ تـرام،

متعرج
«لم يرس تاريخنا عىل نسق خطي إنّما سار بشكل ّ
دائري ّ
ن
النكوص لنقطة البداية دون اكتمال دورة
االرتداد
بمع�
ي
النمو»
ّ
مج�يــن التهكــم عليهــا .كمــا
ويســمعان ب َ
اضطـ ّـرت إىل الدخــول والخــروج مــن المدرســة
مــن البــاب الخلفــي ،ت
حــى ال يراهــا الطــاب
ّ
المتجمهــرون ،الذيــن ينتظــرون رؤيــة الفتــاة
ت
الــى أقســموا عــى
«ال ّلعــوب
َّ
المتخيلــة» ،ي
ف
ـن
تعنيفهــا جســدياً إذا رســبت ي� االختبــار ،لكـ ّ
وفوتــت عليهــم فرصــة
نبويــة نجحــت بتفـ ّـوقّ ،
ت
ورفــدت مــن
االنتقــام ،إىل أن أ� عــام ُ ،1929
ف
ـفي؛ إثر
عملهــا ي� وزارة المعــارف ،بشــكل تعسـ ّ
شــكوى تقدمــت بهــا ،تفيــد بتعرضهــا للتحــرش
ـ� ،ومضايقــات بعــض زمالئهــا الرجــال
الجنـ ي
ف ي� محيــط العمــل!
يعكــس ذلــك النمــوذج مــن الرسديــة
التاريخيــة إشــكالية ظهــور النســاء العلــن ي ّ ،
احمتهــن الرجــال ف ي� المجــال العــام
وآثــار مز
ّ
(الشــارع والمؤسســات ووســائل النقــل
ت
وال�فيــه... ،إلــخ) ،وكذلــك التمــرد عــى
المتخيلــة ت
والم�ســبة
رســوخ الصــورة الذهنيــة ّ
ف ي� ذهنيــة الذّ كــر عــن عــر «ثقافــة الحريــم»؛
وكلمــة حريــم ،كمــا أوردتهــا جــودي مابــرو،
مشــتقة مــن حــرام؛ وتعــن ي مكانيــاً حجــرات
البيــت؛ حيــث تقيــم النســاء أ
والطفــال
معزولـ ي ن
اصطلــح
ـ� عــن الرجــال ،فيمــا عــدا مــا ُ

عليــه ف ي� الــرش ع بـــ «المحــارم» ،كمــا وردت
كلمــة «حريــم» بالطبعــة أ
الوىل مــن قامــوس
روجيــه ( ،)Roget’sعــام  ،1852تحــت كلمــة
«دنــس» ،مرادفــة للمبغــى.
ضد ثقافــة الحريم
التمرد النســوي ّ
هــذا ّ
وســيطرة الرجــل ،جــاء ف ي� إطــار الثنائيــات
الجدليــة؛ الهويــة /التغريــب ،التخلــف/
التقــدم ،التحــرر الوطـن ي  /االســتعمار ،الدين/
العلمانيــة  /والحداثــة  /أ
الصالــة ،بخــاف
أنّــه كان بمثابــة إعــادة هيكلــة للهندســة
االجتماعيــة وتحــدي أ
الدوار الجندريــة (رجــل/
ّ
ت
والمعــرف بهــا اجتماعيــاً
امــرأة) ،المســتقرة
ودينيــاً ،وإىل آ
الن؛ نــدور ف ي� هــذا القيــاس
أن الممارســات االجتماعيــة قــد
الــذي يعــن ي ّ
المتغــرة،
تغــرت تاريخيــاً بواقــع الظــروف
ي
ي
أن العقــل الجمعـ ّـي والالشــعور ،مــا ي ـزال
ّإل ّ
محتفظـاً بالصــورة الذهنيــة أ
الصليــة ،حـ تـى إن
لــم يُــدرك ذلــك.
حملــة ف ي� جذورهــا
الم ّ
تلــك الصــورة ُ
ت
الــى تحكــم
بالتمايــزات الطبقيــة والنوعيــة ي
ظهــور النســاء العلــن ي  ،وتتوقــف عليهــا
ســامتها أو جعلهــا ُعرضــة لالنتهــاك والعنــف

«حاول الخطاب النسوي أن يؤنسن قضاياه بوضعها ف ي� إطار
وال ن
التحرر ن
الوط�
نسا� وإدارتها وفق المنظومة القيمية»
إ
ي
ي
بشــقيه؛ الرمــزي والمــادي؛ وبالعــودة إىل عــر
الحريــم ،صورتنــا أ
الصليــة مجــال الحديــث
هنــا ،لــم يكــن مباحـاً للنســاء أ
الرســتقراطيات
المــنزل إال برفقــة
الخــروج مــن حجابهــن
يّ
لهــن مرافقتــه كملكيــة خاصــة
رجــل ،تجــوز ّ
ف
ـن ،وهــو مــا
زي ال يتيــح التعـ ّـرف إليهـ ّ
و� ّ
لــه ،ي
لــم ينطبــق عــى نســاء الطبقــات الدنيــا مــن
الفالحــات والبدويــات ،والعامــات بالخدمــة
نز
الم�ليــة ،وبائعــات الجنــس.

مــن هنــا؛ كان ال بـ ّـد مــن أن تظـ ّـل المـرأة
محــل مالحظــة وتقويــم ومراقبــة ،وموضوعــاً
ّ
لكثـ يـر مــن المحاذيــر ،وكان ال بـ ّـد مــن حواجــز
الجنــ� ف ي� المــدارس والجامعــات
الفصــل
ي
والمؤسســات ،منعــاً لالختــاط ،وكان ث
أكــر مــا
المجتمعي؛
يــؤرق الرجل ويســيطر عــى الجــدل
ّ
هــو التلويــح بعواقــب زيــادة معــدالت البطالــة
والطــاق ،والعــزوف عــن الــزواج ،وانفــات
ـتقاللهن المــادي المرتقــب.
النســاء جـ ّـراء اسـ
ّ

بالتــال؛ أصبــح وجــود المــرأة منــذ
ي
البدايــة ف ي� المجــال العــام مرتبــط بالدنــو
الطبقــي االقتصــادي ،وموثــوق بالكــود أ
الخـ ق
ـا�
ي
الــذي يمنــح أو ت ز
ينــ�ع الــرش ف ،إىل أن أتــت
الحركــة النســوية ،وفُتــح بــاب الجــدل لتحديــث
المجتمــع أســوة بالغــرب المتمــدن المتقــدم
الــذي تحصلــت فيــه المـرأة عــى حـ ّـق التعليــم
والعمــل والممارســة السياســية ،ومــا ترتــب
عليــه مــن كــر عزلتهــا االجتماعيــة المتدنيــة،
لكــن كان ال بـ ّـد مــن التح ّكــم ف ي� هــذا الظهــور،
وإال أصبحــت نســاء الطبقــات العليــا مشــاعاً
جنســياً مباحــاً للعــوام ،ومزاحمــة الرجــل
ف ي� االقتصــاد بــا رابــط ،وإخــاال ً بموازيــن
الســلطة االجتماعيــة أ
«البويــة» ،وقوامــة الرجل
ش
الم�عنــة بالديــن ومكتســاباته التاريخيــة.

إثــر ذلــك تعالــت أ
الصــوات النســوية
واللي�اليــة مــن بعــض الرجــال ،للدفــاع عــن
ب
حـ ّـق النســاء ف ي� العمــل؛ والعمــل بــدوره كفيــل
بـنز ع ش�ور الشــهوة ش�ط إحــكام تربيــة البنات
وتعليمهــن حســن الخلــق
ف ي� بيــوت آبائهــن،
ّ
وقوانــ� التعامــل مــع آ
ين
الخــر،
والفضيلــة
أن جهــات العمــل
والجديــر بالذكــر هنــا؛ ّ
ت
الــى قبلــت عمــل المــرأة ،مثــل؛ التعليــم
ي
آ
ف
ــر
والتمريــض ،ي� تلــك الونــة ،كانــت تُ ّخ ي
عينــات مــا بـ ي ن
ـ� الــزواج أو العمــل،
النســاء ُ
الم ّ
وال يجــوز الجمــع بينهمــا ،ثــم جــاء الديــن
ف
ش
مقــدس
عــي
ّ
متأخــراً ي� الجــدل كغطــاء � ّ
ومحكــم ،بحجــة الحفــاظ عــى ش
ال�يعــة،
ُ
والهويــة الوطنيــة ،ومؤسســة الــزواج (المختـ بـر
االجتماعــي) ،وســامة المــرأة.

«لم يستطع التيار التقدمي مواجهة آليات وتنظيمات التيار
أ
ن
الدي�
صول المدعم بالسلطة السياسية»
ال
ي
ي
وال ن
نســا� ،وإدارتهــا وفــق
التحــرر الوطــن ي إ
ي
المنظومــة القيميــة (الديــن أ
والخــاق)؛ بمعـ نـى
ـث عــى اتبــاع معايـ يـر مفهــوم الحشــمة
الحـ ّ
ف ي� ظهورهــن واختالطهــن بالرجــال ،ثــم ض�ورة
تز
االلــ�ام بأدوارهــن العائليــة الزوجيــة إىل
جانــب عملهــن خــارج الم ـنز ل.

وعــى هــذا النحــو؛ ظـ ّـل الجــدل قائم ـاً
ولــم يخفــت ،ففــي عــام  ،1931كمــا أوردت
مارجــو بــدران ،ف ي� مناقشــة لطــاب كليــة
الحقــوق بجامعــة «فــؤاد أ
الول» ،ف ي� مناظــرة
حــول ســؤال :أيمكــن لعمــل النســاء ف ي� نفــس
يســبب تدهــوراً ف ي� المجــال
مهــن الرجــال أن ّ
أ
ال ق
خــا�؟ أيجــب أن تبقــى النســاء خــارج
ي
مهــن الرجــال؟ ثـ ّـم امتـ ّـد الجــدل ،عــى مــدى
ثالثينيــات وأربعينيــات القــرن ش
الع�يــن،
بشــكل صاخــب ،وتعالــت مجــدداً بعــض
أ
الصــوات ت
الــى ح ّثــت عــى ض�ورة عــودة
ي
والتخــ� عــن تقليــد
أصالتهــن
النســاء إىل
ّ
ي
يجنبهــن االنتهــاك؛ الجســدي
الغــرب ،مــا
ّ
واللفظــي ،الــذي يتعرضــن لــه عقابــاً لهــن،
ودليــل عــى أفضليــة وجودهــن محفوظــات
مكَّرمــات ف ي� بيوتهــن بعيــداً عــن عبــث الســوقة
والنفــوس المريضــة مــن الرجــال؛ الذيــن
إليهــن نظرتهــم نفســها إىل بائعــة
ينظــرون
ّ
ت
ـى تتنــازل عــن راحتهــا
الجنــس أو الفقـ يـرة الـ ي
ش
و�فهــا مــن أجــل لقمــة العيــش ،والعانســات
ت
ثن
يبحــ� عــن رجــل للــزواج أو المتعــة
اللــوا�
ي
الجســدية المحرومــات منهــا!

المتغــرات المجتمعيــة ش
و�وط
وكانــت
ي
الظــرف التاريخــي العالمــي أقــوى مــن
أ
الصــوات المحافظــة الرجعيــة المتــرض رة؛
فمــع تدفــق الســلع االســتهالكية والتوســع ف ي�
المؤسســات االجتماعيــة الراقيــة ،كالنــوادي
ودور المــرح والســينما ،ثـ ّـم حــدوث الحربَ ي ن�
العالميتــ� ،وهجــرة اليــد العاملــة أ
ين
الجنبيــة
ف
و� ّ
المــد الوطــن ي بإطــاره
ظــل
ّ
مــن مــر ،ي
ث
ـدا� أو الثــوري التقدمــي ،ثــم
إ
الصالحــي ،الحـ ي
ـ� ،وظهــور التصنيــع،
تطــور االقتصــاد المحـ ي
ـات� والقوانـ ي ن
ـ�؛ اقتحمــت نســاء
وتعديــل الدسـ ي
ت
ين
اللــوا� تعلمــن
الطبقتــ� الوســطى والعليــا،
ي
خاصــة المجــال
نظاميــاً ،قطاعــات العمــلّ ،
الخدمــي؛ كالتعليــم والصحــة والشــؤون
االجتماعيــة.

مــن جانبــه؛ حــاول الخطــاب النســوي
وقتئــذ أن يؤنســن قضايــاه ،بوضعهــا ف ي� إطــار

ت
االج�احــات والســياقات
بــكل هــذه
تــم ت
اجــرار قضايــا
التاريخيــة االجتماعيــةّ ،

«أصبح وجود المرأة منذ البداية ف ي� المجال العام مرتبط
أ
ق
خال� الذي يمنح
بالدنو الطبقي االقتصادي وموثوق بالكود ال ي
أو ت ز
ين�ع ش
ال�ف»

المـرأة وظهورهــا العلـن ي ّ  ،ومــا يرتبــط بســامها
الوجــودي ف ي� عقــدي الســبعينيات والثمانينــات
ضمــن الجــداالت المســتديرة حــول الحداثــة
والهويــة والديــن واالقتصــاد؛ لعــل التيــار
الدي ـن أ
يصيغهــا بشــكل
ـ
ص
ال
ـول اســتطاع أن ّ
ي
ي
ف
ش
ُمحكــم ي� عبارتــه ال�طيــة« :ينتهــي الغالء إذا
تحجبــت النســاء» ،أو « يــزداد الغــاء مــا لــم
تتحجــب النســاء» ،وبذلــك اســتطاع أن يديــر
معركتــه باســتعادة كامــل الســلطة الدينيــة
أ
البويــة ف� مواجهــة التيــار العلمـ ن
ـا� اليســاري،
ي
ي

الســياس إىل
وإحالــة الضغــط االقتصــادي
ي
رصاع جنــدري كان وقــوده الطبقــات الدنيــا
ثــم تشــتيت الضغــط
المتــرض رة ،ومــن َّ
المجتمعــي وإلهائــه عــن سياســات الســلطة
الحاكمــة والطبقــة الرأســمالية الجديــدة.
لــم يســتطع التيــار التقدمــي مواجهــة
آليــات وتنظيمــات التيــار الديــن أ
صــول
ال
ي
ي
المدعــم بالســلطة السياســية ،ورغــم ظهــور
كتابــات نســوية مــن البعــض تنفــي وتســتنكر

«كلمة حريم كما أوردتها جودي مابرو مشتقة من حرام ن
وتع�
ي
أ
ن
معزول� عن
مكانياً حجرات البيت حيث تقيم النساء والطفال
ي
الرجال»
ذلــك ،مثــل اليســارية أمينــة شــفيق ،ف ي�
أن
كتابهــا «الم ـرأة لــن تعــود إىل البيــت» ،إال ّ
الطوفــان أ
ـول قــد طغــى عــى الســلوك
ـ
ص
ال
ي
المجتمعـ ّـي ،ســواء بالمــدن أو الريــف ،والــذي
ن
كان نموذجــاً طوباويــاً
يتغــى بــه التقدميــون
مــن حيــث إباحــة االختــاط وتقاســم المــرأة
مــع الرجــل الحقــل والســوق كمــا البيــت.
أن السياســات االقتصاديــة الحديثــة
إال ّ
ت
ـمال
ـى فرضهــا النظــام الرأسـ ي
«النيوبراليــة»؛ الـ ي
المعولــم منــذ عقــد التســعينيات ،أمكــن مــن
خاللهــا التوفيــق بـ ي ن
ـ� عــدة متناقضــات ،مــن
بينهــا الديــن ،مــع معايـ يـر الحداثــة وقوانـ ي ن
ـ�
الســوق ،ف� ســبيل اســتمرارية انتعــاش أ
الخـ يـر
ي
أ
وزيــادة الربــاح ،ومــن تمثالتهــا؛ أن أصبــح
ين
الطبقتــ� العليــا والوســطى
ف ي� وســع نســاء
العليــا أن يفاوضــن مــرة أخــرى عــى تكثيــف
ظهورهــن ف ي� المجــال العــام ،ش�ط أن يصبــح
يز
«أحــ�ة مكانيــة حرصيــة
وجودهــن هــذا ف ي�
ومغلقــة تمكــن الســيطرة عليهــا» ،بحســب
تعبــر «أنــوك دي كونينــغ» ،لتكــون تلــك
ي
أ
ال ي ز
لهــن مــن
حــ�ة المغلقــة مصــدر حمايــة ّ
النظ ـرات والتالمســات الجســدية المســتحقرة
تــم
مــن رجــال الطبقــات الدنيــا؛ الذيــن ّ

تهميشــهم وإلهاؤهــم ف ي� الضغــط االقتصــادي
المتعــر ت
والم�اكــم ،الــذي دارت
والســياس
ثّ
يّ
رحــاه منــذ الســبعينيات.
تحــددت تلــك أ
ال ي ز
حــ�ة المغلقــة ف ي�
ّ
المــدن الجديــدة المســورة ،والمجمعــات
ف
ـو� شــوب» والنــوادي
االســتهالكية مثــل« :الكـ ي
والفنــادق ،والشــواطئ المغلقــة ،والمؤسســات
التعليميــة الخاصــة أو الـــ (،)International
ف
العــام
لهــن العمــل ي� قطــاع إ
كمــا أُتيــح ّ
وأمكنهــن
والســياحة والبنــوك التجاريــة،
ّ
ـزودة نوافذهــا
امتــاك الســيارات المكيفــة والمـ ّ
بالزجــاج العــازل للرؤيــة؛ حيــث ّتؤمــن
مرورهــن ،وتحفــظ حقّهــن ف ي� ممارســة نمــط
ّ
ـن المعيـش الممـ ي ز
ـ�؛ مــن ملبــس ومــأكل
حياتهـ ّ
ي
وعالقــات ...إلــخ.
مــن هــذا المســلك؛ هــل نــدرك زاويــة
مهملــة ف ي� قضيــة التحــرش والعنــف الذكــوري
ضــد النســاء ف ي� المجــال العــام،
الممــارس ّ
مثــل أماكــن العمــل أو الشــارع أو وســائل
المواصــات العامــة؟ حيــث تمثــل النســاء
أ
يز
الظاهــري
والممــ�ات مــن شــكلهن
النيقــات
ّ
اســتفزازاً طبقيـاً وجندريـاً للرجال مــن الطبقات

ـن باحتقــار يرمــز ف ي�
الدنيــا؛ إذ يتــم النظــر إليهـ ّ
الخفــاء إىل الســخط االجتماعـ ّـي عــى طبقتهــن
المتعاليــة ،وتالمــس أجســادهن المعزولــة
بمســمى
والمحرمــة عليهــم،
والبعيــدة
ّ
ّ
غــر الالئــق،
المســتوى االجتماعــي الالئــق /ي
ضــد الطبقــة ف ي�
لهــن وتمــرداً رمزيــاً ّ
تحديــاً ّ
أ
ش
مبــا�،
الســاس ،وليــس ذاتهــن بشــكل
ويكفــي شـ ّـد إحداهــن مــن ذراعها ،أو شــعرها،
يز
الممــ� ،بعنــف ،لتعلــن برصاخهــا
أو زيّهــا
ت
اع�اف ـاً رمزي ـاً أنّــه انتــر عليهــا ،ولــو بشــكل
مؤقــت.
ف
تفســر تبايــن
الطــار؛ يمكــن
ي� هــذا إ
ي
ت
االع�اضيــة ،ونســبية قوتهــا
المواقــف
االحتجاجيــة عــى فعــل التحــرش بحســب
ن
بمعــى أنــه ف ي�
هويــة المتحــرش الطبقيــة؛
بعــض الحــاالت يمكــن تمريــر فعــل التحــرش
بمســمى الغــزل المســموح بــه ،بــل والمرغــوب
أحيان ـاً ،مــا دام المتحــرش مقبــوال ً اجتماعي ـاً،
المتحــرش بهــا نفســها ،أو
وينتمــي لطبقــة
َّ
ف
و� أحيــان أخــرى؛ تؤثــر
إن كان أعــى منهــا ،ي
بعــض الحــاالت ف ي� توجيــه الــرأي العــام،
بحســب الهويــة الطبقيــة والسياســية ألط ـراف
ف
أن الفعل
الـنز اع ،ي� حــال رؤيــة المتحـ َّـرش بهــا ّ
تحرشــاً ،وليــس تغــزالً.
ف
و� ّ
ظــل ســيطرة التيــار
أمــا الريــف؛ ي
الديــن أ
صــول عليــه ،وتفكيــك وحــدة
ال
ي
ي
أ
ن
بــ� العائــات والرس،
الجماعــة العضويــة ي

إثــر عمليــات التحديــث والتمديــن الزائفــة،
الــذي ترتّــب عليهــا المزيــد مــن تغـ يـر النمــط
النتاجــي ،وتصحــر أ
الرض الزراعيــة ،ومــن
إ
ّ
ثـ ّـم زيــادة معــدالت البطالــة وهجــرة الشــباب
العاطــل إىل المدينــة ،أُعيــد تشــكيل القيــم
الريفيــة؛ فمــن ناحيــة انســحبت أغلبيــة النســاء
ـن الخارجــي
إىل البيــت ،وربمــا اقتــر وجودهـ ّ
التســوق فقــط.
عــى
ّ
كمــا انعزلــت الفتيــات والنســوة
ن
ـد� ف ي� زيّهــن
المتعلمــات ،وق ّلــدن النمــط المـ ي
وســلوكهن ،وهــو مــا أ ّدى إىل بنــاء تراتبيــة
ثــم
طبقيــة جديــدة داخــل الريــف ،ومــن ّ
ين
الهــوة ي ن
والحســاس
بــ�
زيــادة
الجنســ� ،إ
ّ
ت
باالغــراب بينهمــا ،وهــو مــا يفــر زيــادة
معــدالت التحــرش ف� الريف وهوامــش الح�ض
ي
بالنســاء أ
الكـ ثـر تعلم ـاً والممـ ي ز
ـ�ات بظاهرهــن
ن
ضدهــن؛ ألنهــن
ـوري ّ
ـد� ،كــر ّد فعــل ذكـ ّ
المـ ي
لــم يعــدن مندمجــات معــه ف ي� رابطــة عضويــة
أو منتميــات لواقعــه ،وإنمــا خارجــات عــن
ســلطته ي ز
وحــ� معرفتــه.
أن الشــاب الــذي هجــر الريــف
كمــا ّ
ن
ـا� الفقــر،
اضطـراراً إىل المدينــة ،مــا يـزال يعـ ي
ومــا يـزال يحمــل عــادات الرابطــة الجماعيــة ف ي�
ذهنــه ،ومــا تـزال ف ي� مخيلتــه الصــورة القديمــة
ت
الــى ســمع عنهــا أو
عــن المــرأة اللعــوب ي
التقاهــا ف� ســاحات موالــد أ
الوليــاء ،أو رآهــا
ي
أ
عــى أغلفــة المجــات وعــروض الفــام ،وقــد

خضبــت وجههــا وشــعرها أ
باللــوان الصاخبــة،
القصــر والعــاري والمجســد ،عــى
وارتــدت
ي
ت
ـى شــهدها
خــاف الصــورة النمطيــة للنســاء الـ ي
ورســخها التديــن
ّ
وتعــود عليهــا بالريــفّ ،
وبالتــال؛ ظهورهــا بهــذا
الســلفي الجديــد،
ي
الشــكل ،بالنســبة إليــه ،مثــل دعــوة رصيحــة
بأنّهــا متاحــة وداعيــة للجنــس.
ف ي� النهايــة؛ لــم يــر تاريخنــا عــى
دائــري
نســق خطــي ،إنّمــا ســار بشــكل
ّ
ن
النكــوص لنقطــة
بمعــى االرتــداد
متعــرج؛
ّ
ي
النمــو ،أو ّ
حــل
البدايــة ،دون اكتمــال دورة
ّ
جــذري ،فكانــت هنــاك
الشــكالية بشــكل
إ
ّ
ت
تز
الــى صاغهــا النظــام
ي
التفســرات االخ�اليــة ي
وروجهــا هوامشــه ،أو
أســمال
الر
المتســيس ّ
ّ
يّ
تلــك الرصاعــات الهوياتيــة والقوميــة والدينيــة
الـ تـى ســوقها التيــار الدي ـن أ
ـول بدعــم
ـ
ص
ال
ي ّ
ي
ي
مــن الســلطة السياســية لتأجيــل رصاعــات
مهــددة بكيانهــا.
مجتمعيــة
ّ
آ
ين
النســوي�
والن؛ يديــر بعــض
والعلمانيـ ي ن
ـ� ،الذيــن أفرزهــم هامــش النظــام
والســياس عــى المســتوى
االقتصــادي
ي
المحــ� المعولــم ،قضيــة مثــل قضيــة
ي
التحــرش والعنــف الموجــه
ضــد النســاء،
ّ
ت
ـى
وهــم يريــدون فــرض رموزهــم الســلوكية الـ ي
والنيولي�اليــة الغربيــة
ـص الطبقــة العليــا
ب
تخـ ّ
ن
ت
ـا� ضغوطــات
عــى بنيــة مجتمــع مه�ئــة تعـ ي
اقتصاديــة ،وانســدادات سياســية متأخــرة،

ومجتمــع مــا يــزال ف ي� مرحلــة تفــاوض ،بعــد
هـزات عنيفــة شــهدها عقــب ثورتـ ي ن
ـ� ،إذا جــاز
المصطلــح ،خــال عامــي  2011و ،2013ت ز
وباخ�ال
ف
ـ� ،وعــوار المنظومة
المســألة ي� الكبــت الجنـ ي ّ
القيميــة (الديــن /الثقافــة) ،دون المســاس
بالمســألة الطبقيــة والسياســات المســتفيدة
مــن لهــو المعــارك «الجندريــة» الصفريــة ،مع
عــدم االلتفــات إىل مســار الســياق التاريخــي
وجــذري ،ومراعــاة الدوافــع
كل
ّ
بشــكل ّ ي
النفســية ومواجهتهــا بشــكل بنيــوي ،لــن يفيــد
ســوى المنتفعـ ي ن
الح ّديــات ،ومــن
ـ� مــن تلــك ِ
ثــم تأجيــل ،أو تمييــع ،ثــم تعقيــد الــراع
َّ
أ
المحتــدم ،وتفاقــم الشــعور بافتقــاد المــان
المجتمعــي.

